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In prezența tovarășului nicolae ceaușescu, 
intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, de înaltă responsabilitate 

comunistă pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare 

IERI S-A ÎNCHEIAT

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NATIONAL
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, 

SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vineri, 11 august, au continuat lucrările Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.

Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu în Sala Palatului Republicii, unde s-au desfășurat lucrările, a fost salutată cu deosebită căldură, cu vii și puternice aplauze. Au fost Îndelung scandate numele partidului și al secretarului său general.

în aclamațiile pârticipanților, Împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena Ceaușescu, In prezidiu au luat loc membri și membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membrii Biroului Executiv al Consiliului Național al Agri

culturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.Dind expresie gîndurilor și sim- țămintelor celor prezenți la lucrările plenarei, tovarășul Cornel Pacoste, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al
(Continuare în pag. a II-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU i
Dragi tovarăși,Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii și celorlalte sectoare a dezbătut, intr-un spirit de înaltă răspundere și exigență, problemele’ăctuălealeă- griculturii și Programului-Directi- vă pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, care dă o perspectivă minunată dezvoltării economico-sociale a patriei noastre și, în acest cadru, șl a progresului general al agriculturii, ca ramură de bază a economiei naționale, a tuturor celorlalte sectoare, asigurării ridicării patriei noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare economică și socială, de bunăstare și fericire a întregii națiuni ! (Aplauze și urale puternice, 

prelungite).Participanții la marele forum democratic al agriculturii au adoptat în unanimitate programele și planurile privind înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, precum și Programul-Di- rectivă pentru Congresul al XIV- lea al partidului, exprimînd hotă- rîrea fermă a cooperatorilor și a întregii țărănimi, a tuturor oamenilor muncii din agricultură și celelalte sectoare, de a face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare a agriculturii și creșterea rolului acesteia în dezvoltarea generală a patriei noastre, în ridicarea nivelului de trai al poporului și edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor pentru trecerea la făurirea comunismului în România ! (Aplauze și urale 
prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres !“).

Dragi tovarăși,în acest an, la 23 August, poporul nostru sărbătorește împlinirea a 45 de ani de la victoria 

revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă, care a deschis calea marilor transformări revoluționar? în România, lichidînd pentru totdeauna dominația imperialistă și asț- gurînd poporului deplina suveranitate, independență și libertate ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).Sînt bine cunoscute marile realizări ale poporului român în dezvoltarea sa economico-socială, în făurirea celei mai drepte societăți din lume, a societății socialiste. M-am referit pe larg, la plenara Comitetului Central, la aceste realizări și nu doresc acum să mă opresc prea mult asupra lor.într-o perioadă istorică scurtă, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, poporul român a străbătut mai multe etape istorice. România a devenit, dintr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată, o țară industrial-agrară cu o industrie puternică, modernă, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă în plin progres. Producția industrială a patriei noastre a crescut de peste 135 de ori, din care de 120 de ori după Congresul al IX-lea al partidului. Venitul național a crescut de peste 40 de ori, din care de 33 de ori după Congresul al IX-Iea al partidului.în acest an s-au împlinit 40 de ani de la Hotărîrea Comitetului Central al partidului privind trecerea Ia organizarea pe baze socialiste a agriculturii și de la formarea primelor cooperative agricole de producție. Ați ascultat aici cîțiva din președinții unor cooperative formate în primul an al trecerii la transformarea socialistă a agriculturii. Cunoașteți, de altfel, situația din toate cooperativele, din întreaga agricultură și putem, intr-adevăr, să apreciem ce importanță istorică a avut tre-

cerea pe un drum nou a agriculturii noastre pentru asigurarea progresului, a bunăstării poporului, a ridicării generale a dezvoltării României SCjbi^llșțe. (AplâBze 
prelungite ; se scandează. îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“). 'După cum este bine cunoscut, a trebuit — o perioadă relativ lungă — să se desfășoare o intensă muncă politico-educativă, ca și de organizare mai bună a activității în întreprinderile agricole de stat și în primele cooperative agricole de producție, care au constituit un exemplu și au demonstrat în practică țărănimii că trecerea Ia marea proprietate socialistă, cooperativizarea reprezintă singura cale pentru progresul agriculturii. Știți bine, sînt mulți în sală care se duceau să vadă ce se întîmplă la cooperativele mai vechi, ce se întîmplă în întreprinderile agricole de stat ? Se mal întorceau acasă, mai discutau, dar, pînă la urmă, s-au convins, pe baza realităților, că drumul marii proprietăți cooperatiste este singura cale pentru bunăstarea țărănimii, a întregii națiuni. Așa a fost posibil ca, în 1962, să încheiem, în linii generale, cooperativizarea agriculturii, care a constituit un moment de importanță deosebită pentru agricultura noastră, pentru viața întregii țărănimi, pentru progresul general al României ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu șl poporul!").în comparație cu 1945, producția agricolă a crescut de peste 10 ori, din care de peste 6 ori după Congresul al IX-lea al partidului, în ultimii ani am obținut producții de peste 30—32 milioane tone de cereale și creșteri importante la celelalte culturi, inclusiv în sectorul creșterii animalelor; în această perioadă s-a desfășurat o activitate intensă de organizare pe o bază modernă, științifică a pro

ducției agricole. S-a trecut la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, care presupune organizarea întregii activități pe baza celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii agrare, transformări în însuși felul de gîndire și activitate ăl țărănimii, al oamenilor muncii din agricultură. S-au realizat mecanizarea și chimizarea agriculturii și un vast program de irigații șl îmbunătățiri funciare.Am pornit de la faptul că, Independent de proprietate, pămîn- tul aparține întregii națiuni. De la formarea primului stat centralizat al dacilor, pînă azi, poporul nostru, în diferite condiții istorice, l-a apărat cu ființa sa, cu sîngele său, și el va aparține veșnic poporului nostru, națiunii noastre socialiste — și în socialism, și în comunism, în veci de veci ! (Ura
le și aplauze puternice, prelungite; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
șl poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“)•Pornind de la acest adevăr, avem înalta răspundere în fața întregii națiuni pentru generațiile viitoare, pentru viitorul poporului nostru, să îngrijim și să facem să crească fertilitatea și productivitatea întregului pămînt. Fabrici se pot face, clădiri se pot face și cu mai multe și cu mai puține etaje ; dar pămîntul nu se poate înmulți ! Nu, nimeni nu a descoperit pînă acum o metodă — și nu cred că va fi posibil — pentru a se obține o mărire a suprafeței de pămînt ! Desigur, aceasta în mod logic și normal, în afară de politica de cotropire și dominație imperialistă, pe care noi însă am lichidat-o și sper că va fi lichidată pe întreaga planetă, nu peste mult timp. (Aplauze puternice, prelungite). Dar putem să creștem puterea de producție a pămîntului ! De aceea, trebuie să ne ocupăm permanent de aceasta și, în acest scop, sarcina celor din agricultură, a țărănimii, a oameni

lor de știință, a specialiștilor, șl, repet, în primul rind, a guvernului și a partidului nostru, este a- ceea de a se îngriji pentru a crește puterea dp producție a pămîntului. Așa ne, Vom face datoria față de țară, fața de viitorul socialist al patriei noastre ! (Aplauze puterni
ce, prelungite). De aceea, am și alocat sute și sute de miliarde de lei pentru agricultură, pentru investiții, pentru irigații, pentru diferite lucrări de îmbunătățiri funciare și de ameliorare a solului.Este adevărat, se spunea că avem și pămînt pe care e greu să se obțină producții mari, fiind rece. Dar îl putem încălzi — și activitatea noastră a demonstrat aceasta — prin lucrările de amenajare și prin îngrășămintele naturale administrate. Putem transforma pămîntul ! El poate să răspundă și să ne asigure recolte care, într-a- devăr, în trecut, nici nu erau de gîndit!Am realizat toate acestea prin Imensele lucrări efectuate, prin schimbarea concepțiilor oamenilor despre agricultură, prin aplicarea fermă a cuceririlor științei în toate domeniile de activitate. Aceasta ne garantează și dezvoltarea viitoare ! Subliniez' acest fapt pentru că numai prin lucrările efectuate și investițiile pe care le-am realizat am creat condiții pentru recoltele pe care le avem astăzi.Proprietatea socialistă este foarte importantă, proprietatea cooperatistă este hotărîtoare, dar numai aceasta nu este suficient. Trebuie să ne fie pe deplin clar acest lucru ! Fără a aloca mijloace uriașe — așa cum am procedat în irigații, în îmbunătățiri funciare, în creșterea fertilității solului, în mecanizare, în chimizare și alte lucrări de bază — nu se pot obține producții bune !Subliniez aceasta, nu atît pentru noi, pentru că am impresia că deja la noi lucrurile sînt bine înțelese, dar pentru a împărtăși din expe

riența noastră șl acelora care-șl propun să obțină o îmbunătățire radicală a producției agricole. Calea cooperativizării este foarte bună, întreprinderile de stat sînt foarte bune, dar fără investiții, fără a face lucrările necesare de creștere a fertilității solului și fără mecanizare nu se poate obține o producție corespunzătoare. Iar pentru aceasta nu socialismul este de vină, ci aceia care nu aplică în mod corespunzător nici principiile socialismului, nici cuceririle științei și tehnologiile din agricultură. (Aplauze puternice, pre
lungite).Am adoptat noi tehnologii, corespunzătoare cerințelor pedoclimatice și ale obiectivelor noii revoluții agrare. Așa cum ați auzit, cu puțin înainte, cercetarea noastră a creat multe soiuri de grîu, de orz, de porumb, de floarea-soarelul și alte și alte; plante care asigură creșterea corespunzătoare a producțiilor. Cu tot acest complex de măsuri ani obținut marile realizări în creșterea producției agricole. La acestea ar trebui, Intr-adevăr, adăugate și măsurile financiare de sprijinire a cooperatorilor, inclusiv anularea, de la începutul acestui an, a datoriilor de circa 115 miliarde lei, fapt ce constituie un puternic sprijin acordat agriculturii noastre socialiste, ridicării generale a nivelului de trai al cooperatorilor, al satelor noastre.Toate acestea se înscriu, de asemenea, în politica generală a partidului nostru de acumulare, de a asigura mijloacele necesare dezvoltării atit a industriei, cit și a agriculturii, precum și a celorlalte ramuri de activitate, ca factori determinant! pentru făurirea socialismului, ridicarea nivelului general de civilizație șl de viață al poporului. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Am perfecționat continuu siste

mul de retribuție In agricultură.' | Am introdus principiul acordului j global și am mărit — în raport cu condițiile create — și procentul 5 produselor acordate în natură. După calculele care s-au făcut, * numai griul' care trebuie acordat ț cooperatorilor în acest an repre-J-iî zintă ceva mai mult decît recolta din 1955 de grîu, cînd, după cum se știe, trebuia să se dea și la a- $ chiziții, la contractări, să se dea cotele obligatorii. (Aplauze pu- 
ternice, îndelungate).în ultimii ani, repet, am obțl- nut o producție de cereale bună, - de 32 milioane de tone, iar în acest an am obținut la cerealele de vară recolte care, se poate spune, reprezintă un record pentru agricultura românească — de peste 8 000 kg grîu la hectar pe întreaga țară, , de peste 7 000 kg orz Ia hectar, > peste 5 000 kg la hectar la orzoai- că, ovăz, la fasole șl multe altele. Datele au fost publicate și vă sînt bine cunoscute.Putem afirma că aceste realizări importante ale producției a- gricole din ultimii ani, și îndeosebi din acest an, demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru și în agricultură, demonstrează justețea obiectivelor noii revoluții agrare, forța creatoare a cooperatorilor, a întregii țărănimi, a tuturor oamenilor muncii din agricultură, marile posibilități de a asigura creșterea tot mai puternică a producției agricole și a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a patriei noastre. 
(Aplauze puternice, îndelungate). Pentru toate aceste realizări din anii socialismului, pentru producțiile obținute pînă acum în acest an, doresc să adresez cele mai calde felicitări cooperatorilor, țărănimii, tutUror oamenilor muncii din agricultură, împreună cu urarea de a obține noi și noi re-
(Continuare în pag. a II-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)zultate în toate domeniile, pentru dezvoltarea puternică a agriculturii noastre socialiste și creșterea contribuției sale la progresul general al patriei, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. (Aplauze puternice, 
ovații. Se scandează Îndelung 
„Ceaușescu să trăiască, România 
să înflorească !").

Dragi tovarăși,Remarcabilele realizări obținute de România în dezvoltarea econo- mico-socială, în făurirea cu succes a socialismului demonstrează justețea politicii partidului nostru de aplicare creatoare a legilor obiective și a principiilor socialismului științific la realitățile din patria noastră. Este bine cunoscut că, după Congresul al IX-lea al partidului, am pornit cu toată hotărîrea la înlăturarea șablonismului, a „modelului unic", a formelor de închistare și ploconire, redînd partidului și întregului popor sentimentul de demnitate și adevărata independență, care au dinamizat și stimulat inițiativa și spiritul revoluționar în toate domeniile. 
(Aplauze puternice, prelungite).Am pornit și pornim de la faptul că socialismul se realizează în condiții diverse, de la o țară la alta, de la un popor la altul, de la o etapă la alta chiar, de fiecare partid și fiecare popor, care poartă direct răspunderea deplină privind dezvoltarea economico-so- cială a țării și realizarea socialismului. Dar am avut și avem permanent în vedere că aceasta înseamnă aplicarea fermă a legilor generale obiective, a principiilor socialiste, mersul neabătut înainte, pe calea revoluționară, a făuririi celei mai drepte orînduiri, a socialismului și, în perspectivă, a comunismului.Mărețele realizări obținute de poporul nostru sînt rezultatul nemijlocit al muncii clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului nostru popor care, în deplină unitate, a acționat și acționează pentru înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare socialistă a patriei. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite).Toate acestea demonstrează, cu puterea faptelor de netăgăduit, superioritatea orînduirii socialiste, faptul că numai o dată cu lichidarea claselor exploatatoare, a inegalităților, a asupririi omului de către om, a fost posibil ca poporul, devenind stăpîn pe destinele sale, să-și asigure dezvoltarea economi- co-socială într-un ritm înalt, co

respunzător forței și capacităților sale. Numai și numai socialismul a creat condițiile pentru aceste minunate realizări, care au ridicat patria noastră la un nivel înalt de civilizație socialistă, de bunăstare generală ! (Uralc și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).în același timp, trebuie să subliniez justețea politicii partidului nostru de alocare a unei părți însemnate, de peste 30 la sută, din venitul național pentru fondul de acumulare și dezvoltare. Pe această bază s-a dezvoltat proprietatea socialistă a întregului popor și cooperatistă, au crescut avuția națională, fondurile fixe, ca bază a întregii dezvoltări a patriei noastre și a ridicării nivelului de trai al poporului.Toate acestea au asigurat, an de an, realizarea unui vast program de dezvoltare a capacităților de producție industriale, agricole, a transporturilor, a vastului program de construcții de locuințe, școli, spitale, centre de cultură și alte edificii social-culturale, care au transformat întreaga înfățișare a orașelor și satelor patriei noastre, a țării în general. Oricine vizitează România poate constata cum s-a dezvoltat patria noastră și ce înseamnă socialismul pentru un popor cu adevărat liber și deplin stăpîn pe destinele sale. Este adevărat, tovarăși — și doresc să mai subliniez o dată — că toate acestea au cerut eforturi din partea tuturor oamenilor muncii, învingerea multor greutăți. Dar — asa cum am spus încă la Congresul al IX-lea șl la congresele următoare — nimic nu se poate realiza fără muncă, nimic din ceea ce s-a realizat și în trecut, și în anii socialismului nu s-a realizat decît prin muncă și muncă și, uneori, prin jertfe grele. Inclusiv cucerirea puterii politice și făurirea socialismului au cerut jertfe, luptă ! Mulți comuniști, patrioți, revoluționari și-au dat și viața pentru a asigura poporului adevărata libertate, condiții pentru făurirea socialismului în România. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).Pe această bază — și subliniez, numai ca rezultat al dezvoltării generale a forțelor de producție, a științei, învățămîntului și culturii — am putut să asigurăm ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate, pe care o edificăm cu succes în 

România, am întărit continuu independența și suveranitatea patriei noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

Dragi tovarăși,O dată cu dezvoltarea generală a patriei noastre am perfecționat continuu formele de organizare și conducere ale întregii activități, am trecut ferm la organizarea întregii activități pe baza autocon- ducerii, autogestiunii și autofinanțării. Am dezvoltat larg formele democratice de conducere ale întregii activități prin consiliile oamenilor muncii, prin consiliile cooperatorilor, prin creșterea rolului adunărilor generale ca organe ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, care hotărăsc asupra tuturor problemelor politicii interne și externe a patriei noastre.Noile organisme democratice, pe plan județean și central, completează în mod minunat munca organelor de stat, care și-au perfecționat și-și îmbunătățesc continuu activitatea. însăși actuala plenară a Consiliului Național al Agriculturii, la care participă mii de președinți de cooperative, directori de întreprinderi agricole de stat, de stațiuni de mecanizare și specialiști din diferite sectoare de activitate, demonstrează caracterul larg democratic al conducerii agriculturii, ca și al altor sectoare. Faptul că programele privind dezvoltarea tuturor ramurilor de activitate — deci și a agriculturii — le hotărăsc masele populare, le hotărăște însuși poporul, în conformitate cu principiul științific de bază, al construirii socialismului cu poporul și pentru popor, reprezintă adevărata democrație, in care poporul însuși este cel care hotărăște asupra tuturor domeniilor! Orice altă formă democratică nu poate să fie echivalentă cu voința întregii națiuni, cu dreptul poporului de a decide destinele sale 1 (Urale șl 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“).

Dragi tovarăși,în cadrul plenarei s-au analizat pe larg problemele recoltei actuale, ca șt alte probleme, șl s-au stabilit programele și măsurile necesare pentru încheierea în cele mai bune condiții a acestui an, prin obținerea celei mal mari producții agricole de pînă acum. Am încheiat, în linii generale, strînge- 

rea recoltei de vară. Acum, practic, trebuie să intensificăm activitatea de strîngere a recoltei de toamnă, să asigurăm, într-o perioadă scurtă, conform capacităților de care dispunem, strîngerea producției de floarea-soarelui, porumb, soia, sfeclă șl celelalte culturi. Să acordăm atenția necesară strîngerii la timp a fructelor, a strugurilor și legumelor. Este necesar ca întreaga recoltă să fie strînsă la timp, fără pierderi și depozitată în mod corespunzător.Aș atrage atenția că, deja, s-a întîrziat trecerea la strîngerea flo- rii-soarelui și trebuie să se treacă deîndată, cu toate forțele, la recoltare, astfel ca, pînă la 20 august, să încheiem această lucrare în întreaga țară și să asigurăm depozitarea în întregime a producției. Iar acest lucru este necesar să-1 facem — în mod corespunzător — și cu celelalte culturi.în cadrul plenarei s-a analizat pe larg evaluarea producției la toate culturile agricole. Trebuie să se pornească de la faptul că această evaluare este minimă, că avem posibilitatea și trebuie să obținem recolte și mai bune decît cele evaluate. Să încheiem — repet — și la culturile din partea a doua a anului, a culturilor de toamnă, recoltarea cu rezultate dintre cele mai bune.Avem tot ceea ce ne trebuie ca, încă în acest an, să obținem la cerealele de vară și de toamnă o producție de peste 40 milioane tone, să realizăm astfel încă din 1989 obiectivele prevăzute în Pro- gramul-Directivă pentru cincinalul următor și pentru anul 2 000. (A- plauze puternice, îndelungate).Putem afirma că, la multe culturi, toate județele și cea mai mare parte a cooperativelor, întreprinderilor de stat, ca și alte unități — pornind de la producțiile obținute — îndeplinesc în acest an cerințele noii revoluții agrare și vor obține înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". (Aplauze 
puternice, îndelungate). Aceasta ne impune, desigur, să luăm toate măsurile necesare să consolidăm și să generalizăm rezultatele deosebite obținute în acest an, să e- laborăm pentru anii 1995—2000 obiective noi privind agricultura și noua revoluție agrară. M-am referit pe scurt la cîteva dintre acestea privind producțiile de grîu și porumb. Avem de pe acum cooperative care au obținut peste 12 000 kg de grîu la hectar. Avem un număr și mai mare de unități care au obținut peste 10 000 kg. Iată de ce obiectivele noii revoluții agrare trebuie să pornească de sus, și — 

în mod corespunzător — șl activitatea de cercetare.în al doilea rînd, este necesar să trecem la pregătirea temeinică a însămînțărilor de toamnă, cu realizarea din timp a lucrărilor — și de arătură, și de pregătire a solului — conform cerințelor științei agricole și normelor stabilite. Să se însămînțeze la timp, astfel îneît să încheiem în zonele de deal în- sămînțările pînă cel mai tîrziu la 1 octombrie, iar în celelalte pînă la 10 octombrie. Anul acesta a demonstrat că în toate zonele țării, dacă se respectă tehnologiile, lucrările de arat, de pregătire a solului, densitatea la însămînțări și celelalte cerințe se pot obține, în toate unitățile, producții de peste8 000 kg la hectar.Obiectivele pentru anul viitor trebuie să fie însă mai mari, să trecem de 8 000 de kg la orz, peste9 000 de kg pe hectar la grîu, să ridicăm numărul cooperativelor care au obținut peste 12 000 de kg la grîu și al celor care au obținut peste 10 000 de kg la grîu și orz și să ne propunem ca, încă anul viitor, să avem județe cu peste10 000 de kg ,1a grîu. Anul acesta numai județul Brăila a obținut peste 9 000 kg și doresc — și în acest cadru — să adresez felicitări tuturor oamenilor din agricultura județului, cooperatorilor, specialiștilor, pentru aceste rezultate bune. 
(Aplauze puternice *, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!").Desigur, am adresat felicitări tuturor, dar mai repet și acum că adresez felicitări pentru toate județele și unitățile care au obținut producții mari. Județul Olt, care se obișnuise să ocupe locul I, acum a trecut pe locul II, cu o producție de 8 600 de kg. Sper că anul viitor va merge la 10 000 de kg ca să demonstreze că într-adevăr luptă pentru locul I ! Desigur, a- ceastă posibilitate este deschisă pentru toate județele și toate unitățile. De altfel, obiectivele de perspectivă ale noii revoluții agrare în cincinalul viitor trebuie să fie obținerea de producții de peste 10—12 mii de kg grîu, orz, ovăz, orez la hectar și pînă în anii 2000 să ne apropiem și să realizăm circa 15 000 de kg la hectar. Avem condiții și trebuie să ne propunem să facem acest lucru, tovarăși 1 
(Aplauze puternice, prelungite).în concordanță cu toate acestea, în toate unitățile și în toate județele trebuie să se treacă de îndată la efectuarea în cele mai bune condiții a lucrărilor, astfel îneît să punem o bază trainică pentru recolta anului viitor.Este necesar să realizăm Ia timp
"t'.'n ie -șb sieno; 

și în bune condiții arăturile de toamnă, să nu mai rămînă nici un hectar pe care să nu se execute lucrările stabilite, inclusiv realizarea pe cel puțin un milion și jumătate hectare a lucrărilor de arături adinei de 60—70 cm. Din acest an să fie stabilite fermele și terenurile pe care se vor executa diferite însămînțări în primăvară, în așa fel incit lucrările de pregătire să țină seama de cerințele fiecărei plante.Nu doresc acum să mă refer la problemele privind lucrările și producțiile la culturile de primăvară, pentru că vom face aceasta la ședința de la sfîrșitul anului — așa cum procedăm de regulă. Dar va trebui să avem în vedere ca, anul viitor, și la culturile ce se însămînțează în primăvară să obținem recolte cu mult peste cele realizate în acest an. Referin- du-mă la porumb, să ne propunem, ca, pe întreaga suprafață irigată, să obținem peste 30 de tone de porumb știuleți la hectar.Doresc să atrag atenția asupra necesității de a se lua toate măsurile pentru realizarea programelor din zootehnie, atît în ce privește efectivele, cît și producțiile de lapte, carne, lînă, ouă șl altele. Să acționăm pentru pregătirea temeinică a condițiilor pentru iarnă, asigurarea furajelor, a apei necesare, a tot ce se impune pentru perioada de iarnă în vederea realizării în bune condiții a dezvoltării sectorului zootehnic.Sînt necesare, de asemenea, măsuri hotărîte pentru a pune mal multă ordine în folosirea cît mal judicioasă a pămîntului, de a nu rămîne nici un metru pătrat de pămînt nelucrat, de a realiza lucrările de irigații, de îmbunătățiri funciare și de creștere generală a fertilității solului.Este, de asemenea, necesar să acordăm mal multă atenție activității de cercetare științifică, de creștere a rolului științei in înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Avem rezultate bune, dar trebuie să intensificăm eforturile pentru a realiza sămînță de mai mare productivitate, rezistentă la ger și secetă, cu o durată mai mică de vegetație. Practic, este necesar să realizăm asemenea soiuri de plante, în toate zonele, ca să scurtăm perioada de vegetație cu pînă la 30—40 de zile sl să putem realiza mai timpuriu !n- sămînțările, ceea ce va asigura șl posibilitatea obținerii unei recolte mai bune și sigure.

Avem, Intr-adevăr, rezultate bune, s-au creat multe soiuri, dar avem și posibilități care trebuie puse în valoare. Doresc, în mod deosebit, să adresez cercetătorilor de la Fundulea și din toate stațiunile de cercetare felicitări pentru rezultatele obținute, dar și urarea ca programul pe care și l-au propus să-1 considere minim și să fie realizat în cîțiva ani. Numai astfel cercetarea va ține pasul cu cerințele revoluției agrare, ale făuririi socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice, pre
lungite).Sînt necesare măsuri de perfecționare a tehnologiilor. Să îmbunătățim densitatea la Însămînțat și recoltat, să modernizăm viile și plantațiile pomicole, în sensul creșterii densității de plante la hectar și cu soiuri de productivitate mâi mare. Pentru creșterea puternică a producției, să ne propunem să avem, în domeniul le- gumiculturii, plante mai productive, mai timpurii, cu o durată mai scurtă de vegetație și de înaltă productivitate.Consider necesar să subliniez că în horticultură, deși s-au făcut pași importanți, sîntem la începutul noii revoluții agrare. Dacă în domeniul cerealelor am obținut recolte care, într-adevăr, constituie un triumf al noii revoluții a- grare, în legumicultura trebuie să facem astfel ca, anul viitor, să marcheze un progres simțitor și un pas hotărît în realizarea cerințelor noii revoluții agrare. Nu numai să avem un belșug de produse în legumicultura — pentru că a- vem și în acest an — dar să obținem o creștere puternică a producției, ceea ce ne va da posibilitatea să lărgim sortimentele prin folosirea mai bună a suprafeței, care — după cum am spus — n-o putem întinde și trebuie să mărim producțiile ! Cred că legumicultorii din toate județele și toate unitățile agricole se vor angaja să obțină anul viitor producțiile care se impun, ceea ce înseamnă o dublare, cel puțin, a ceea ce s-a obținut în legumicultura în acest an. 
(Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, este necesar să îmbunătățim activitatea în piscicultura, sericicultură și apicultură încă de anul viitor.O atenție deosebită trebuie să acordăm problemei perfecționării învățămîntului de toate gradele — începînd cu învățămîntul agricol și zootehnic —, legării lui mult mai strînse de practică, de cerin-
(Continuare in pag. a IlI-a)

PLENARA lARCITi A CONSIllUlIil NAIDNAL Al ARRI011UIII INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILiniORII $1 HISPRRARIRR APELOR
Lucrările în secțiunile pe domenii de activitateLucrările Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodăririi Apelor s-au desfășurat, joi după-amiază, în următoarele secțiuni pe domenii de activitate : cereale și plante tehnice ; horticultura ; zootehnie ; întreprinderile agricole de stat ; mecanizarea agriculturii ; industria alimentară ; contractarea, achiziționarea și preluarea produselor agricole ; fondul funciar șl irigații ; gospodărirea apelor ; silvicultură, precum și in comisia centrală a producătorilor agricoli din zonele de deal și munte.La dezbaterile pe secțiuni au luat cuvintul 393 de tovarăși.Exprimînd gîndurile și sentimentele oamenilor muncii de pe ogoarele patriei, participan- ții la dezbateri au adus un înalt omagiu conducătorului iubit și stimat al partidului și al țării, ctitorul României socialiste moderne. tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat revoluționar și patriot, care și-a făcut din slujirea devotată a partidului, a patrjei și poporului, a cauzei socialismului și păcii țelul suprem al pilduitoarei sale vieți și activități revoluționare.Cei care au luat cuvintul au dat glas adeziunii depline a țărănimii cooperatiste, a tuturor oamenilor muncii din agricultură. industria alimentară, silvicultură și din unitățile de gospodărire a apelor la Hotări- rea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ia Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului nostru comunist, opțiune de cuget și conștiință a întregii națiuni.In cadrul dezbaterilor a fost relevat rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului, a noii revoluții agrare, însemnătatea deosebită a concepției secretarului general al partidului privind reconsiderarea agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale, care, pe seama consolidării și dezvoltării neîntrerupte a proprietății soclalist-cooperatiste. asigură sporirea substanțială a producției agricole, contribuie tot mai mult la creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. la dezvoltarea generală a tării.In același timp, participanții la dezbateri au dat expresie sentimentelor de aleasă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, pentru contribuția deosebită la elaborarea și traducerea în viață a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la afirmarea tot mai puternică a științei, învățămîntului și culturii românești, ca factori de nrim ordin ai progresului material și spiritual al patriei.In cadrul dezbaterilor au fost pe deplin însușite prevederile proiectului Planului unic pe anul 1990 în ramurile reprezentate în consiliu, precum si ale proiectului Programului-Direc- 

tivă al Congresului al XIV-lea al partidului cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010 care asigură continuarea procesului de dezvoltare și modernizare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, a Întregii noastre economii naționale. S-a relevat cu profund respect contribuția determinantă, hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea acestor importante documente programatice, ca de altfel a întregii strategii de edificare a socialismului și comunismului in patria noastră.Desfășurate în spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, dezbaterile din secțiuni au avut un profund caracter de lucru. Pornind de la succesele obținute pină acum, de la sarcinile deosebite ce revin agriculturii, celorlalte sectoare din structura Consiliului Național. în etapa actuală și in perspectivă, vorbitorii au analizat cu înaltă responsabilitate. în spirit critic și autocritic, rezultatele înregistrate și au prezentat măsuri și propuneri concrete menite să asigure îndeplinirea planurilor și programelor speciale pe acest an și pe întregul cincinal.Dezbaterile din secțiuni au prilejuit un larg schimb de experiență privind activitatea desfășurată de unitățile agricole de stat și cooperatiste in cel 40 de ani care au trecut de la istorica Plenară a Comitetului Central al partidului din 3—5 martie 1949. care a hotărît organizarea sectorului de stat în agricultură și trecerea la cooperativizare, și 27 de ani de la Plenara C.C. al P.C.R. care a consfințit încheierea procesului revoluționar de cooperativizare a agriculturii, momente de importantă covîr- șitoare pentru dezvoltarea continuă a acestei ramuri de bază a economiei naționale, pentru victoria socialismului în toate sectoarele de activitate.S-a evidențiat faptul că recoltele record din acest an. ca de altfel și producțiile mari din anii precedenți. dovedesc justețea politicii agrare a partidului, superioritatea incontestabilă a marii proprietăți socialiste în a- gricultură, care asigură cele mai bune condiții pentru utilizarea eficientă a pămîntului. a puternicei baze tehnico-mate- riale create prin grija partidului și statului, aplicarea pe scară largă a celor mai noi cuce

riri ale științei șl tehnicii contemporane, hărnicia lucrătorilor ogoarelor patriei — elemente hotărîtoare in obținerea de recolte mari, sigure și stabile, în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Luind cuvintul în cadrul dezbaterilor, președinți de cooperative înființate cu 4 decenii in urmă au relevat că linia politică a partidului de unire a forțelor țărănimii în cooperativele agricole, trecerea la marea producție agricolă și-au dovedit pe deplin viabilitatea. Vorbitorii au arătat cu deplină satisfacție șl mindrie că transformările profunde care au avut loc in agricultura noastră pe toate planurile,. materializate în creșterea permanentă și substanțială a producției, în marile schimbări calitative care au avut loc în viata satelor, a țărănimii. în modul de a munci, trăi și gindi al acesteia, sînt nemijlocit legate de cooperativizarea agriculturii. de înfăptuirea politicii agrare a partidului.în cadrul dezbaterilor s-a a- preciat că rezultatele de producție din unele unități puteau fi și mai bune. Au fost evidențiate deficientele care s-au manifestat în îndeplinirea sarcinilor privind creșterea suprafeței arabile și redarea în circuitul productiv a terenurilor scoase temporar, realizarea programelor de îmbunătățiri funciare, folosirea completă și eficientă a amenajărilor pentru irigații, respectarea disciplinei tehnologice. asigurarea densității optime. întreținerea culturilor și recoltatul fără pierderi, precum și utilizarea corespunzătoare a parcului de tractoare și mașini agricole, a forței de muncă.Analizarea situației din zootehnie a scos în evidență faptul că intr-un număr important de unităti. datorită neajunsurilor în furajarea și îngrijirea a- nimalelor. se obțin rezultate sub posibilități. Au fost prezentate măsuri pentru realizarea efectivelor, a producției de carne, lapte și lînă. a sarcinilor de livrări la fondul de stat, a programelor speciale de dezvoltare a sericiculturii, apiculturii, pisciculturii și creșterii iepurilor de casă.Luind în discuție aspecte ale activității economlco-financiare a unităților în care muncesc, vorbitorii au exprimat cele mai alese sentimente de recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru măsura inițiată, de anulare a creditelor unor unități agricole cooperatiste, care reprezintă un sprijin deosebit a- cordat țărănimii în vederea consolidării economice a cooperativelor agricole și înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, o nouă și grăitoare dovadă a preocupării sale permanente 

pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.Totodată, în cadrul lucrărilor a fost analizat, critic și autocritic. modul in care sînt aplicate principiile mecanismului eco- nomico-financiar, propunîn- du-se măsuri și acțiuni ce trebuie întreprinse în cooperativele agricole, în toate unitățile din agricultură pentru așezarea întregii activități de producție pe principii de rentabilitate și eficiență.O atenție deosebită s-a acordat problemelor privind organizarea și desfășurarea in cele mai bune condiții a lucrărilor din campania agricolă de toamnă. Participanții la plenară și-au exprimat hotărîrea fermă de a asigura recoltarea fără pierderi a tuturor culturilor, livrarea operativă a producției la bazele de recepție, realizarea în timpul optim a insămînțări- lor, cu respectarea strictă a tehnologiilor stabilite și îndeosebi a densității plantelor, executarea pe toate suprafețele a ogoarelor de toamnă, strîngerea și depozitarea corespunzătoare a tuturor resurselor furajere, aplicarea întocmai a tehnologiilor stabilite în zootehnie.Referitor la problemele din industria alimentară, vorbitorii au prezentat măsurile luate pentru că fiecare centrală și unitate din acest sector să asigure înfăptuirea integrală a programelor de modernizare a producției, diversificarea calității produselor, creșterea productivității muncii și eficienței economice. în numele colectivelor de muncă a fost exprimat angajamentul ca, pină la 23 August, industria alimentară să-și îndeplinească planul pe 8 luni, iar pînă la Congresul al XIV-lea al partidului — sarcinile prevăzute pe întregul an.In domeniul silviculturii, dezbaterile au relevat activitatea susținută ce se desfășoară pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, respectarea riguroasă a normativelor de tăiere, realizarea programului de regenerare a pădurilor, valorificarea într-o măsură mu't mai mare a resurselor pădurii și creșterea potențialului productiv al pajiștilor montane.Evidențiind experiența acumulată, ca și unele deficiențe existente în activitatea de gospodărire a apelor, vorbi.orii au arătat că va fi acordată atenția corespunzătoare problemelor privind folosirea rațională a resurselor de apă și aplicarea riguroasă a prevederilor legale referitoare la protejarea mediului ambiant, realizării integrale, la timp a tuturor lucrărilor de investiții prevăzute.In cadrul dezbaterilor din secțiuni pe domenii de activitate s-au făcut ntopune’-’ pentru perfecționarea, in continua

re, a sistemei de mașini agricole, îndeosebi a celor destinat® efectuării lucrărilor pe pante, pentru sporirea și modernizarea spațiilor de depozitare .n vederea păstrării corespunzătoare a produselor agricole, pentru îmbunătățirea activităț’i de a- provizionare a unităților agricole cu cele necesare și soluționarea altor probleme legate de îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor programului campaniei agricole de
DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I) guvernului, președintele Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, a spus :„Vă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor participanți- lor, să salut, cu bucurie și recunoștință nemărginită, prezenta la lucrările acestui larg și reprezentativ forum democratic a genialului strateg și ctitor al României moderne, de a cărui titanică și prodigioasă activitate sînt legate în mod organic prefacerile revoluționare ce au avut loc în scumpa noastră patrie și care vor rămîne mărturie nepieritoare a acestui timp eroic, luptător neobosit pentru cauza socialismului și comunismului, a colaborării Intre popoare, a dezarmării și păcii, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pentru noi, participanții la plenară, este o mare cinste să vă putem exprima, și cu acest prilej, sentimentele de dragoste fierbinte și de respect profund pentru energia, înțelepciunea, devotamentul și dăruirea revoluționară cu care acționați în fruntea partidului și statului și să vă aducem un înalt omagiu pentru preocuparea, de zi cu zi, și sprijinul ce ni-1 acordați in vederea dezvoltării, modernizării și perfecționării continue a activității din agricultură, industria alimentară, silv cultură și gospodărirea apelor, creșterii puternice a producției și eficienței economice în creste ramuri de bază ale econcmiei naționale. înfăptuirii noii revoluții agrareAsemenea întregului popor, participanții la acest forum au exprimat, cu mîndrie patriotică, adeziunea la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. privind propunerea ca. la Congresul al XIV-lea. tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvests în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. garanția mersului nostru neabătut sore culmile luminoase ale socialismului și comunismului.Cu cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, salutăm prezenta la lucrările plenarei a 

toamnă, astfel Incit să sa «figure strîngerea în scurt timp și fără pierderi a recoltei, efectuarea insămințărilor la un înâLlt nivel calitativ.Un loc important in cadrul dezbaterilor l-au ocupat problemele legate de cercetarea științifică, de creșterea contribuției acesteia la dezvoltarea și modernizarea agriculturii. în acest sens, au fost puse în evidență rezultatele obținute în folosirea soiurilor și hibrizilor 
tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil om poht.c, s„vant de larg prestigiu internațional, și îi adresăm calde mulțumiri pentru contribuția de i. are însemnătate aciusâ la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și siatulu. uosiru, la dezvoltarea și afirmarea susținută a științei, învățămîntului și culturii românești, ca factori esențiali ai piogresuiui general al țării.Vă raportăm, mult stimate și iubite . tovarășe secretar general al partiduiui, că, în cadrul lucrărilor in plen și pe secțiuni, am analizat, în spirit critic șl autocritic, activitatea desfășurată de Consiliul Național pînă in prezent. Au fost stabilite măsuri și acțiuni pentru strîngerea, fără pierderi, și depozitarea, in condiții optime, a recoltelor de toamnă, în vederea obținerii și la aceste culturi a celor mai mari producții de pînă acum, pentru buna pregătire a însămințărilO" și arăturilor adinei de toamnă, a întregii producții, veget e șl animaliere, a anului viitor.In numele tuturor celor ce lucrează in agricultură, industria alimentară și silvicultură, participanții la dezbateri s-au angajat ferm ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să acționeze hotărît, pentru a întîmpina cu realizări remarcabile cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului, congresul victoriei depline a socialismului in țara noastră, al triumfului principiilor de transformare revoluționară a patriei, al independenței depline, economice și politice a României".Au fost reluate apoi dezbaterile în plen.In cursul zilei de vineri au luat cuvintul tovarășii : loan Pavel, prim-secretar al Comitetului Județean Vaslui al P.C.R., Doru Rădulescu, director al I.A.S. Studina, județul Olt, Gheorghe Breazu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Putineiu, județul Giurgiu, Marian Pufan, director general al Direcției Agricole a județului Mehedinți, Viorel Lefter, directorul Trustului Horticulturii din județul Iași, Ion Giurgiu, președintele 

de mare productivitate, a noilor tehnologii, care au asigurat obținerea celor mai mari producții din Istoria tării. De asemenea. a fost relevat aportul activității științifice în obținerea unor rezultate superioare în alte domenii și sectoare ale agriculturii.A fost subliniat angajamentul tuturor oamenilor muncii din agricultură. Industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor de a acționa,
Cooperativei Agricole de Producție Luna, județul Cluj, Vasile Grevuțu, director cu producția animalieră în cadrul Direcției Agricole a județului Vîlcea, Ana Mureșan, președintele Cooperativei Agricole de Producție Peciu Nou. județul Timiș, loan Oancea, adjunct al ministrului contractării și achiziționării produselor agricole, Mircea Diaconu, inspector-șef al Inspectoratului Silvic Vran- cea. Petre Alexandru, președintele Cooperativei Agricole de Producție Dragoș-Vodă, județul Călărași, ILarie Isac. director al Institutului de Cercetare și Producție Pomicolă din județul Argeș, Sari Taloș. secretar al comitetului comunal de partid, primar al comunei Petrești. județul Satu Mare. Anton Lungu, prim-secretar al Comitetului Județean Brăila al P.C.R., Voicu Bigiu. președintele Cooperativei Agricole de Producție Crîmpoaia, județul Olt, Florentin Cîrpanu, director al Combinatului Agroindustrial Timiș, Vasile Tomescu. președintele Cooperativei Agricole de Producție Bodești, județul Neamț, Adela Simule. director al I.A.S. Albești, județul Constanta. Cristian Hera, director al Institutului de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea.La dezbaterile In plen șl pe secțiuni au luat cuvintul 440 de vorbitori.In continuare au fost adoptate. în unanimitate, documentele supuse dezbaterii.Dindu-se glas dorinței tuturor particlpanțllor la plenară, a fost adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu profund respect, rugămintea de a lua cuvintul. in încheierea lucrărilor acestui înalt forum democratic.

Intîmpinat cu multă în
suflețire, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a rostit o 
amplă cuvintare, urmărită 
cu deosebit interes, cu de
plină satisfac|ie și aproba

sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în spirit revoluționar, pentru a întîmpi- na apropiata aniversare a 45 de ani de ia actul istoric de la 23 August și Congresul al XIV- lea al partidului cu rezultate deosebite, de a spori contribuția la dezvoltarea multilaterală a țării, la ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.
re, fiind subliniată, in re
petate rinduri, cu înde
lungi aplauze și ovații.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, la încheierea cuvîntării, tovarășul Cornel Pacoste a spus :„In numele tuturor partici- panților la plenară, vă adresăm cele mai vii mulțumiri pentru grija deosebită pe care o acordați înscrierii tot mai ferme a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii șl gospodăririi apelor pe calea dezvoltării și modernizării, grijă statornică ce iși găsește o puternică reflectare și in analiza profundă făcută in cadrul magistralei dumneavoastră cuvîn- tări, în importantele orientări pe care ni le-ați dat și cu acest prilej, în vederea revoluționarii întregii activități din agricultura noastră socialistă.Vă asigurăm că îndemnurile șl indicațiile de excepțională insemnătate pe care le-ați formulat vor reprezenta pentru toți cei ce muncesc în aceste importante ramuri șl sectoare economice un permanent și In- suflețitor program de muncă, pentru îmbunătățirea substanțială a activității de viitor, sporirea producției și a eficienței la nivelul cerințelor impuse de dezvoltarea impetuoasă a agriculturii noastre socialiste".întărind prin înflăcărate urâie și aclamații acest ferm și unanim angajament, participanții au reafirmat hotărîrea de neclintit a întregii noastre ță- rănimi, a tuturor lucrătorilor ogoarelor de a face totul pentru înfăptuirea politicii agrare a partidului, a cărei justețe este confirmată necontenit de viață, de marile recolte obținute, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., pentru dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste — temelia sigură a progresului general al țării și a ridicării nivelului de trai al întregului popor —, pentru consolidarea și amplificarea rezultatelor dobîndite, prin muncă, hărnicie si bună gospodărire în anii înfăptuirii noit revoluții agrare, anii socialismului biruitor, al propășirii necontenite a patriei noastre.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a) Sățele actuale ale agriculturii, îmbunătățim nivelul învățămîntu- lui liceal și profesional, de ridicare generală a cunoștințelor tuturor oamenilor care lucrează în agricultură, ale întregii țărănimi, pentru că numai cu o țărănime bine pregătită, cu oameni cu înalte cunoștințe în toate domeniile, inclusiv în domeniile moderne ale biologiei și geneticii, vom putea obține realizări tot mai importante în producția agricolă. Avînd în vedere că, începînd de anul viitor, generalizăm în întreaga țară în- vățămîntul de 12 ani, se creează condiții deosebite pentru ridicarea nivelului general de cultură alîntregului popor ca, alături de muncitorii-intelectuali, să se formeze o țărănime-intelectuală, cooperatori și alți lucrători agricoli cu o înaltă pregătire profesională, științifică, care reprezintă șia realizării noii revoluții 
a progresului general al noastre. Să facem astfel împreună și în strînsă unitate cu clasa muncitoare, cu intelectualitatea, țărănimea să devină o forță și mai puternică în societatea noastră, in făurirea socialismului și comunismului în România. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R.!", „Ceaușescu, România
— stima noastră și mîndria !").

cheză- agrare, patriei incit,

ft 
r-

Dragi tovarăși,în vederea realizării în bune condiții a obiectivelor de dezvoltare a agriculturii, este necesar să perfecționăm și să îmbunătățim activitatea cooperativelor agricole de producție, a întreprinderilor a- gricole de stat și a stațiunilor, de mașini agricole, a Consiliului Național, a consiliilor oamenilor muncii, dar și a adunărilor generale. Lucrătorii din agricultură, cooperatorii trebuie să acționeze cu întreaga răspundere — în calitatea lor de proprietari și producători, de beneficiari — pentru buna desfășurare a întregii activități în agricultură, pentru buna organizare a tuturor lucrărilor. Numai așa fiecare unitate va putea să ridice la un nivel tot mai înalt producția, asigurînd venituri tot mal mari cooperatorilor și o contribuție sporită la dezvoltarea generală a țării !Să dezvoltăm larg cadrul democratic pe care-1 avem și în agricultură. Să asigurăm ca toate hotărîrile să fie expresia voinței adunărilor generale — ale cooperatorilor sau oamenilor muncii din. diferite sectoare —, să răspundă cerințelor noii revoluții agrare, în toate domeniile.. în mod corespunzător, se impun î toate domeniile. In mpd. corespun- zător, se impun îmbunătățirea <------ -----activității organelor agricole jude- schimbare radicală în acest do- țene și centrale, creșterea răspun-'țț: meniu, în sensul creșterii puterni- derii acestora în conducerea Intre- î? ce a producției de pește. Aceasta gii activități din agricultură, în j® este valabil și în silvicultură, pen- raport cu cerințele ridicării pro-.șp, tru apele care îi aparțin. .,»■ducției agricole, conform cerințe- lor celei mai moderne agriculturi. în acest cadru, se impune și îmbunătățirea activității Ministerului Agriculturii, a Departamentului agriculturii de stat și a celorlalte sectoare, precum și perfecționarea muncii Consiliului Național în coordonarea întregii activități pentru asigurarea unirii eforturilor tuturor oamenilor muncii din agricultură, ale tuturor cooperatorilor și ale întregii țărănimi în înfăptuirea obiectivelor dezvoltării a- griculturii, corespunzător cerințelor puse pentru cincinalul viitor și, în perspectivă, pînă în anul 2000.Să fie întărită răspunderea tuturor specialiștilor și cadrelor din agricultură, care trebuie să acționeze întotdeauna în strînsă legătură cu toți oamenii muncii, cu cooperatorii și cu cea mai înaltă competență. De fapt, repet ceea ce am mai spus de cîteva ori, și anume că centrul de activitate al cadrelor din minister și din ju-

dețe trebuie să fie mutat în unități, să lichidăm formele birocratice și formalismul și să înțelegem că agricultura nu se realizează cu hîrtii și în birou, se realizează în cooperativă, în întreprinderea de stat, se realizează împreună cu muncitorii și țăranii ; numai așa conducerea agriculturii va fi o conducere bună, cu adevărat o conducere care lucrează în spirit revoluționar ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).în secțiuni s-au dezbătut activitățile și din celelalte domenii de activitate. Doresc, numai, să subliniez necesitatea de a lua toate măsurile în ce privește înfăptuirea programelor în domeniul industriei alimentare și prelucrarea superioară a produselor agricole, pentru creșterea randamentelor la extracția uleiului, zahărului și a celorlalte produse, de a ridica, în general, calitatea produselor, de a asigura ca și în domeniul industriei alimentare, în toate domeniile să se obțină o îmbunătățire radicală a întregii activități. Cerințele puse pentru agricultură sînt, în general, valabile pentru toate sectoarele din industria alimentară !în mod deosebit aș atrage atenția, și aici, asupra contractării și preluării la timp a produselor animaliere și agricole de către unitățile Ministerului Industriei Alimentare, în conformitate cu prevederile programelor de dezvoltare a acestui sector.De asemenea, trebuie să obținem o îmbunătățire a activității și în domeniul silviculturii. Desigur, pe primul plan trebuie pusă realizarea programelor de dezvoltare a fondului forestier, de păstrare șl apărare a acestuia, de realizare a densităților pe hectar — și deci de creștere a masei lemnoase — de a asigura speciile cele mai bune pentru economia națională, precum și valorificarea corespunzătoare a fructelor de pă-i dure și a altor produse importante din acest sector de activitate.Nu am dorit acum să discutăm pe larg despre piscictiltură întru- cît avem în vedere să facem o consfătuire specială pe aceste probleme. Avem peste 500 de mii de hectare suprafețe de apă, de pe care nu obținem în mod corespunzător pește. Pe această suprafață noi putem și trebuie să obținem 500—600 de mii de tone de pește. Să asigurăm din belșug populației peștele de care are nevoie 1 Va trebui să vă gîndiți cu toții, pentru că In toamnă această consfătuire ...anul viitor trebuie să obținem ovom organiza — și încă de

în mod corespunzător trebuie să acționeze și Consiliul Național al Apelor în realizarea sarcinilor care-i revin în buna gospodărire a apelor, în păstrarea lor în conformitate cu prevederile legii care a fost votată nu de mult. Să facem astfel ca toate sectoarele din cadrul Consiliului Național al Agriculturii să-și perfecționeze munca și să acționeze pentru modernizarea și ridicarea nivelului întregii activități, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru creșterea contribuției lor la dezvoltarea generală țării.în acest sens, este necesar toate consiliile de conducere acționeze pentru perfecționarea conducerii, pentru întărirea legăturilor cu unitățile de jos, pentru a asigura dezvoltarea unui spirit de înaltă răspundere revoluționară în toate domeniile de activitate.De asemenea, este necesar să se acorde o atenție mai mare organi

a

ca să

zării preluării la timp, depozitării și păstrării în condiții cît mai bune și fără pierderi a recoltei. Să dezvoltăm, acolo unde apare necesar, spațiile de depozitare corespunzătoare, care să asigure buna păstrare a întregii recolte.Să se asigure realizarea în bune condiții a contractărilor de către întreprinderile agricole de stat și unitățile cooperatiste, cît și de către membrii cooperatori și țărani', de întreaga țărănime, privind contribuția lor tot mai mare la asigurarea produselor agroalimentare pentru fondul de autoaproviziona- re, pentru fondul de stat.în conformitate cu legile țării, consiliile populare poartă deplina răspundere pentru buna desfășurare a întregii activități de pe teritoriul comunei, orașului și județului. Indiferent de proprietate, consiliul popular comunal, orășenesc poartă răspunderea ca întreaga suprafață să fie lucrată în mod corespunzător, să se realizeze în bune condiții toate lucrările agricole. Este necesar ca toate consiliile populare să intre mai serios în atribuțiunile prevăzute de lege.Va trebui, în conformitate cu prevederile din Programul-Direc- tivă, să se treacă de îndată la întocmirea programelor de dezvoltare economico-socială a fiecărei comune, oraș și județ, astfel încît, pînă în octombrie, să fie definitivate și aprobate toate aceste programe. Aceasta va întări mult principiul autoconducerii, auto- aprovizionării și autogestiunii. în programele pe comune se includ, repet, atît proprietatea de stat, cît și proprietatea cooperatistă, întreaga suprafață pe care consiliul popular județean are răspunderea să asigure însămînțarea în conformitate cu prevederile planului, obținerea recoltelor corespunzătoare și realizarea tuturor lucrărilor, încît să obținem, în fiecare comună, o producție de cel puțin 50—55 mii lei la un hectar arabil și cel puțin 35—40 mii lei la un hectar agricol. Subliniez aceasta pentru că — repet — programul de dezvoltare al comunei trebuie să cuprindă întreaga activitate.De asemenea, să se aibă în vedere dezvoltarea activității industriale, îndeosebi a micii industrii, în cadrul cooperativelor sau al consiliilor populare, astfel încît în fiecare comună, în actualul cincinal, să ajungem la dezvoltarea puternică a acestei activități, încît să realizăm 20—25 la sută din venitul cooperatorilor din activități industriale și din servicii. în mod corespunzător va trebui — în conformitate cu prevederile programelor de dezvoltare economico-so- ciâlă — să intensificăm activitatea diferitelor forme de cooperare și asociații în zonele de deal și munte, astfel încît întreaga activitate de dezvoltare a agriculturii să fie cuprinsă și să fie condusă îs mod unitar, pornind de la faptul că a- gricultura trebuie să asigure pentru întregul popor producții cît mai bune, fiind proprietatea întregii națiuni.
Aceasta va reprezenta un factor foarte important în ridicarea generală a nivelului de dezvoltare a satului, a țărănimii, în apropierea condițiilor de muncă și de viață ale comunelor și satelor de cele de la oraș, împreună cu măsurile de modernizare și sistematizare generală a comunelor. Să facem astfel încît agricultura să aducă o contribuție hotărîtoare la modernizarea și ridicarea nivelului general economico-social al comunelor, la creșterea, repet, a contribuției satelor, a agriculturii la progresul multilateral al patriei, la făurirea cu succes a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, pre

lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).Așa cum am menționat, îfl mod corespunzător și orașele și fiecare județ trebuie să întocmească, pînă 

în octombrie, programele de dezvoltare economico-socială, ținînd seama de cerințele și obiectivele de dezvoltare care sînt în fiecare localitate, în fiecare județ.în îndeplinirea sarcinilor Importante privind activitatea din acest an și din anii viitori și din programul de perspectivă pînă în 1995 și 2000—2010, organele și organizațiile de partid trebuie să-și perfecționeze continuu activitatea, pornind de la rolul de forță politică conducătoare, care presupune unirea forțelor întregii națiuni în- tr-o direcție unică, a făuririi cu succes a socialismului și comunismului. în strînsă unitate cu toți cetățenii, în fiecare localitate, în cadrul organizat al Frontului Democrației și Unității Socialiste, să se asigure participarea tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. Rolul conducător politic al partidului, al organelor de partid, așa cum am menționat nu o dată, nu înseamnă drepturi aparte, înseamnă răspunderi mai mari în înfăptuirea politicii partidului, înseamnă că partidul și comuniștii trebuie să acționeze în așa fel încît să-și îndeplinească cu cinste răspunderea pe care și-au asumat-o în fața întregii națiuni, de a conduce poporul pe calea făuririi celei mai drepte orînduirl din lume — spre comunism, spre visul de aur al omenirii ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Să nu uităm niciodată că nu există și nu poate exista țel mai nobil, mai înalt, suprem pentru partidul nostru, pentru un membru al său, decît acela de a servi întotdeauna cauza întregii națiuni, de a servi poporul, de a lucra în strînsă unitate cu poporul, pentru socialism și comunism, de a face totul pentru ridicarea nivelului general de dezvoltare a patriei noastre, nivelului general de viață al poporului, de a întări independența, suveranitatea și libertatea României I (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— România, stima noastră și 
mîndria !“).Așa cum am subliniat la ultima plenară a Comitetului Central al partidului, este necesar să acordăm mai multă atenție activității politico-educative de dezvoltare a conștiinței revoluționare a întregii țărănimi, a tuturor oamenilor muncii din agricultură, ca de altfel din toate domeniile de activitate.

O dată cu dezvoltarea învăță- mîntului și ridicarea nivelului de pregătire profesională și de specialitate, trebuie să ridicăm și nivelul general de conștiință revoluționară, făcînd astfel ca, în orice împrejurare, fiecare cetățean al patriei noastre să acționeze cu întreaga răspundere pentru interesele generale ale poporului, în- țelegînd că interesele fiecăruia se pot asigura numai în strînsă concordanță cu interesele generale ale poporului, ale întregii națiuni ! Să facem astfel încît fiecare cetățean să acționeze într-o deplină unitate cu toți ceilalți fii ai patriei, cu înaltă conștiință revoluționară, avînd ferma convingere că stă în puterea poporului nostru să asigurăm minunatele prevederi pentru dezvoltarea viitoare, să asigurăm ca și agricultura patriei noastre să obțină rezultate tot mai importante și să aibă întotdeauna un rol tot mai important în întreaga dezvoltare a patriei, pornind de la faptul că atît industria, cît și agricultura constituie un tot unitar, fără de care nu putem asigura

progresul patriei, bunăstarea poporului, nu putem asigura victoria socialismului și comunismului 1 
(Aplauze și urale puternice, se 

scandează: „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și mindria 
— Ceaușescu, România !“).

Dragi tovarăși,înfăptuind obiectivele de dezvoltare a patriei, de realizare a noii revoluții agrare, poporul nostru, țărănimea și toți oamenii muncii își aduc, în același timp, o contribuție de o importanță deosebită la politica internațională a țării noastre, de pace și colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Nu doresc acum să vorbesc prea mult despre problemele internaționale, deoarece la plenara Comitetului Central m-am referit pa larg la toate acestea.Subliniez numai că poporul nostru este hotărît să facă totul pentru a-și aduce contribuția la soluționarea problemelor complexe și grave ale lumii contemporane. România socialistă va face totul, ca și pînă acum, pentru a se trece la dezarmarea reală și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară, la eliminarea completă a armelor nucleare, la reducerea substanțială a armelor convenționale. Considerăm că dezarmarea constituie o cerință vitală pentru prezentul și viitorul tuturor națiunilor lumii, pentru însăși existența omenirii — și vom face totul pentru a contribui la realizarea unei lumi fără arme și războaie ! (Se scan
dează îndelung „Dezarmare — 
pace „Ceaușescu — pace !“).Ne pronunțăm ferm pentru înfăptuirea obiectivelor dezarmării, securității și cooperării în Europa, pentru o Europă a națiunilor libere, independente, care să acționeze în deplină unitate în dezvoltarea economico-socială.Ne pronunțăm pentru realizarea în Balcani a unei zone fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, pentru o regiune a colaborării egale, pașnice, între toate națiunile din Balcani.în general, considerăm că trebuie să se facă totul pentru soluționarea problemelor grave, din diferite zone ale lumii, pe calea tratativelor, pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. Considerăm că trebuie să se acționeze cu întreaga răspundere, de către fiecare guvern, în vederea respectării neabătute a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței, suveranității și neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării în mod independent, fără nici un amestec din afară. Sîntem hotărît împotriva oricăror încercări aie unor cercuri imperialiste de destabilizare în unele țări socialiste de a promova o politică de amestec și de subminare a socialismului. Toate acestea sînt în contradicție cu Carta O.N.U., cu normele internaționale și trebuie să fie respinse cu toată hotă- rîrea 1 (Aplauze puternice, înde

lungate ; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).România este, cu toata forțele sale, alături de țările în curs de - dezvoltare. Ne pronunțăm ferm pentru ținerea unei conferințe internaționale în vederea soluționării problemelor grave ale lumii a treia, ale subdezvoltării. Este cunoscut că situația țărilor în curs de dezvoltare s-a înrăutățit continuu în acest deceniu, că sute de miliarde de dolari din aceste țări au mers spre cercurile imperialiste, spre țările bogate. Ne pronunțăm pentru o soluție globală în problemele datoriilor externe ale țărilor lumii a treia, pentru o nouă ordine economică mondială, care să asigure relații noi între toate statele, bazate pe egalitate și avantaj reciproc, care să permită progresul mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare, să asigure stabilitatea și progresul tuturor națiunilor lumii. O asemenea politică corespunde intereselor de dezvoltare egală, de colaborare internațională, între toate națiunile lumii, de realizare a unei lumi mai drepte și mai bune. (Aplauze; se scandează 
îndelung „Ceaușescu —- Pace !“).Avînd în vedere problemele complexe și grave ale lumii de astăzi, ne pronunțăm pentru participarea la soluționarea lor a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială — și, în mod deosebit, considerăm că trebuie să se asigure condiții corespunzătoare participării la soluționarea acestor probleme a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate. De asemenea, ne pronunțăm pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în soluționarea complexă și democratică, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor grave ale lumii de azi. Avem ferma convingere că, acțio- nînd în deplină unitate, forțele realiste, progresiste, popoarele de pretutindeni pot impune o schimbare în activitatea și viața politică internațională, pot impune, realmente, o nouă gîndire și o nouă acțiune politică care să asigure soluționarea problemelor grave, să asigure dezarmarea, pacea, o nouă ordine economică mondială. Sîntem ferm hotărîți să întărim colaborarea și solidaritatea cu toate forțele politice, cu toate forțele realiste și popoarele de pretutindeni, considerînd că aceasta răspunde și intereselor poporului nostru, ale popoarelor întregii lumi. 
(Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,în încheiere, doresc, încă o dată, să subliniez importanța Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, care a adoptat hotărîri deosebite privind agricultura și programele de dezvoltare viitoare. în- tr-adevăr, putem să privim cu mîndrie la ceea ce am realizat în anii construcției socialiste, în cei 40 de ani de cînd am trecut pe calea agriculturii socialiste. Toate acestea trebuie să constituie un îndemn la perfecționarea muncii în 

toate domeniile de activitate. Să 
acționăm, fiecare, la locul său de 
muncă, cu hotărîrea fermă de a 
înfăptui neabătut în toate dome
niile cerințele noii revoluții agra
re, de a aplica larg cuceririle știin
ței și tehnicii, de a acționa în orice 
împrejurare în spirit revoluționar, 
pentru a asigura creșterea conti
nuă a producției în toate sectoa
rele și ridicarea nivelului general 
de viață al țărănimii, al întregii 
națiuni. Aceasta trebuie să fia 
călăuza continuă de acțiune pen
tru toți cei ce lucrează în agri
cultură I (Aplauze prelungite ; se 
scandează Îndelung „Ceaușescu, 
România — stima noastră șt 
mîndria !“).

încă o dată subliniez că trebuie 
să facem totul pentru a strings în 
cele mai bune condiții producția 
din acest an, pentru a putea sa 
vină fiecare județ și fiecare uni
tate la Congresul al XIV-lea cu 
cele mai bune rezultate de pînă 
acum și să putem afirma, pe baza 
faptelor, că, deja, la Congresul al 
XIV-lea am realizat prevederile 
pentru anul 2000. Avem această 
posibilitate și, în acest fel, trebuie 
să lucrăm în următoarele luni. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres!"),

Nimeni să nu se gîndească că 
dacă a realizat obiectivele actuale 
ale noii revoluții agrare, nu vor 
mal fi altele în viitor I în poporul 
nostru se spune așa, că : „eroi au 
fost, eroi sînt încă, și-or fi cît 
neamul românesc". (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează Îndelung „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism 1").

Să facem astfel ,ca și anul vii
tor și în perspectivă să avem noi 
și noi eroi, să servim partidul și 
poporul, socialismul I Vom acțio
na, întotdeauna, ca revoluționari, 
ca eroi, care știm să ridicăm po
porul nostru pe culmi tot mai 
înalte, spre comunism ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite; se 
scandează Îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — România, stinu 
noastră și mindria 1").

Am deplina încredere că toat< 
unitățile, toți cei prezenți la con
sfătuire și toți lucrătorii din agri
cultură vor acționa, în lunile ur
mătoare și în următorii ani, în a 
cest spirit 1

Cu această convingere vă ure: 
tuturor, întregii țărănimi și tutu 
ror oamenilor muncii din agricul 
tură noi și noi realizări în toab 
domeniile, multă sănătate și mult; 
fericire ! (Aplauze și urale puter 
nice, îndelungate. Se scandeaz; 
îndelung „Ceaușescu reales la a 
XIV-lea Congres !“, „Ceaușescu - 
România, stima noastră și min 
dria!“, „Ceaușescu — P.C.R. 1*  
„Ceaușescu și poporul!". Intr-o at 
mosferă de puternică însuflețire ; 
strînsă unitate în jurul partidulu 
toți cei prezenți in sală se ridic 
in picioare, aplaudă și ovațio 
nează minute în șir pentru Parti 
dul Comunist Român, pentru se 
cretarul general al. partidulu 
președintele Republicii, tovarăși 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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PLENARA LĂRGITĂ A CONULUI NATIUNAl AL AGRICULTURII, MUS1RIEIALIMENTARE, SILUULTURII $1 GOSPODĂRIRĂ APELOR
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

ALEXANDRINA GĂINUȘE
tn numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăim și muncim în județul Ialomița, exprim și cu acest prilej deplina aprobare. bucuria și nemărginita mîndrie patriotică față de Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea ca, la cel de-al XIV-lea Congres. în funcția supremă de secretar general ăl partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste modeme, marele Erou între eroii neamului, luptătorul neobosit pentru cauza socialismului și a păcii in lume. In această opțiune de importanță Istorică se regăsește expresia stimei și dragostei nețărmurite pe care întregul partid și popor o poartă marelui nostru conducător, chezășia sigură a înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, a marilor obiective prevăzute în proiectele de documente ce vor fi dezbătute de Congresul al XIV-lea al partidului nostru.Cu aleasă stimă și profund respect, aducem, de asemenea, un cald și vibrant omagiu mult stimatei și iubitei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea continuă a științei, în- vățămîntului și culturii românești, la promovarea celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii în toate domeniile.Trăim un sentiment de înălțătoare mîndrie patriotică relevînd că între mărețele realizări obținute de România în anii socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, se înscriu și profundele mutații ce au avut loc în domeniul agriculturii, Această ramură de bază a economiei naționale a beneficiat din plin de sprijinul partidului și statului, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu. și în județul Ialomița, unde au fost înfăptuite ample programe de investiții, ce au permis extinderea mecanizării, chimizării, irigațiilor și a altor.lucrări de îmbunătățiri funciare, dezvoltarea și modernizarea zootehniei. S-au asigurat astfel condițiile necesare realizării unor producții vegetale și animaliere din ce în ce mai mari, demon- strându-se practic superioritatea proprietății socialiste, de stat șt cooperatiste, marile posibilități de care dispune Bărăganul ialo- mițean.Raportez plenarei că șl In a- cest an avem rezultate bune, realizînd producții agricole record. Astfel, la orz, am realizat o producție medie de 7 502 kg. Jar la grlu de 8 140 kg. cu 2 500 

și, respectiv, 3 500 kg la hectar
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAI PETRESCUVă rog să-mi permiteți ca, acum, cind adăugăm noi șl însemnate realizări în bilanțul celor 24 de ani de împliniri fără precedent din istoria patriei, în numele comuniștilor, al tuturor mecanizatorilor din județul Buzău să exprim adeziunea noaș- tră totală la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție a înfăptuirii Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Avînd la bază Indicațiile, o- rientările și sarcinile formulate de secretarul general al partidului, prin îmbunătățirea și perfecționarea activității în domeniul mecanizării, prin îmbunătățirea tehnologiilor, prin creșterea răspunderii mecanizatorilor pentru calitatea lucrărilor, prin Întărirea generală a ordinii și disciplinei, am obținut în acest an producții de 8110 kg grîu la hectar, 7 004 kg orz, 
5 086 kg orzoaică, superioare celor planificate, realizînd și la mazăre, la în pentru fibră și la fasolea pentru boabe rezultate deosebite.In continuare, după ce s-a referit la unele deficiențe din activitatea mecanizatorilor, vorbitorul a spus :Dovada că dispunem încă de suficiente rezerve, care mai bine valorificate pot conduce la rezultate superioare, o constituie producțiile de peste 9 000 kg de grîu și orz la hectar obținute in cooperativele agricole Padina, Pogoanele. Văcărească și altele, la nivelul cărora sintem ferm hotărîți să

CUVINTUL 

AURICAIntr-un glas cu întregul nostru popor, toți cei care trăiesc și muncesc in comuna Valea Mare, județul Olt. susțin cu toată căldura Inimilor realegerea la Congresul al XIV-lea al partidului, în funcția supremă do secretar general al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, văzînd în aceasta garanția înaintării ferme a patriei pe drumul luminos al socialismului șl comunismului, a ridicării necontenite a bunăstării și fericirii noastre, a întregului popor.Sintem pe deplin conștient! eă înfăptuirea marilor obiective cuprinse în proiectul Progra- mului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea ne cere tuturor exigențe sporite față de noi înșine, ca oameni stăpini pe propriile destine, o totală angajare și înaltă răspundere,Raportez plenarei că. răspun- lînd inflăcăratelor îndemnuri ale secretarului general al partidului, printr-o mai buni organizare a producției și a muncii. Cooperativa Agricolă de Producție din Valea Mare 
a încheiat la timp recoltatul orzului, griului și al celorlalte 

mal mult decît anul trecut. La mazăre am obținut o producție medie de 4 314 kg, la orzoaică de toamnă de 5 000 kg, la ovăz de 5 114 kg, iar la inul pentru ulei de peste 2 764 kg sămînță. Am încheiat și recoltarea fasolei, realizînd o producție de 5 189 kg la ha, superioară prevederilor planului.Rezultatele obținute de agricultura ialomițeană, ca și de a- gricultura întregii țări, dovedesc cu putere superioritatea a- griculturii bazate pe proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, faptul că numai și numai orânduirea socialistă asigură dezvoltarea puternică a forțelor de producție în agricultură, ridicarea nivelului de viață și civilizație al țărănimii.Ele scot în evidență cu putere Justețea politicii agrare a Partidului Comunist Român, marea însemnătate teoretică și practică a conceptului de nouă revoluție agrară elaborat de strălucitul nostru conducător, faptul că lucrătorii din agricultură consideră politica agrară a partidului, obiectivele noii revoluții agrare ca propria lor politică și acționează cu fermitate pentru aplicarea lor în viață.In zootehnie, domeniu cu pondere ridicată în agricultura județului, efectivele au crescut la toate speciile. A crescut producția de lapte, ceea ce dă garanția că ne vom îndeplini angajamentul de a realiza în acest an o producție medie, pe total județ, de cel puțin 3 000 litri lapte pe vacă furajată. Analizînd activitatea și rezultatele obținute în agricultură pe primele 7 luni din acest an, rezultă că, deși producțiile sint superioare anilor trecuți, iar Ia unii indicatori peste prevederile de plan, ele nu se situează încă la nivelul bazei materiale de care dispunem, al potențialului productiv al pămîntului nostru.In acest cadru, vorbitoarea a Informat despre măsurile luate în vederea înlăturării neajunsurilor manifestate în activitatea unor unități agricole, precum și pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor din campania agricolă de toamnă.In încheiere, vorbitoarea a spus : Ne angajăm să muncim cu dăruire revoluționară pentru îndeplinirea exemplară, la un înalt nivel de calitate și eficiență, a importantelor sarcini ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal, pentru a în- tîmpina cu prestigioase fapte de muncă glorioasa aniversare de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului — Congresul marilor victorii socialiste, al independenței depline, economice și politice a României.

ridicăm întreaga agricultură ■ județului.In acest scop, a arătat vorbitorul. vom acționa cu hotărîre perftru realizarea unor lucrări de calitate superioară și încadrarea lor în timpul optim. Vom situa în centrul preocupărilor noastre identificarea și valorificarea rezervelor de sporire a producțiilor, prin menținerea în stare de funcționare a utilajelor, folosirea judicioasă a carburanților și lubrifian- ților.Sintem in fața unui examen deosebit de complex — recoltarea culturilor de toamnă —, la care estimăm obținerea unor producții superioare. strângerea furajelor, însămințarea cerealelor păioase și executarea ogoarelor și, de aceea, ne pregătim cu toată răspunderea.Raportez plenarei că repararea utilajelor pentru executarea însămințărilor, cit și a celor pentru recoltarea culturilor de toamnă a fost finalizată și acționăm în aceste zile pentru pregătirea semănătorilor astfel încît să realizăm semănatul în cele mai bune condiții, prin respectarea în totalitate a cerințelor prevăzute în tehnologiile de lucru.Conștienți de importanta sarcinilor ce ne revin, pe baza măsurilor ce vor fi adoptate de prezenta plenară, mecanizatorii din județul Buzău își vor perfecționa activitatea, se vor implica direct, cu toată răspunderea, în acțiunile de creștere a producțiilor agricole, dovedind, printr-o muncă de calitate, prin ordine și disciplină, că sînt un puternic detașament muncitoresc al noului proces revoluționar care se desfășoară în agricultura țării.
TOVARĂȘEI 

BORCANculturi de vară, obtinind cele mai mari producții din existența unității. La orz, am realizat în medie 8 050 kg la hectar, iar la grîu 9180 kg Ia hectar, depășind nivelurile planificate, ceea ce ne-a permis livrarea suplimentară la fondul de stat a unor importante cantități de produse.în prezent, a arătat vorbitoarea, eforturile cooperatorilor, mecanizatorilor, specialiștilor, puternic mobilizați de indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului cu prilejul recentelor vizite de lucru efectuate în unităti agricole de stat și cooperatiste, sînt îndreptate spre eliberarea grabnică a ultimelor suprafețe de teren, efectuarea arăturilor, recoltarea legumelor și fructelor, precum și întreținerea culturilor prăsitoare.Referindu-se la activitatea din zootehnie, vorbitoarea a spus : Ne-am îndeplinit planul Ia efectivele de bovine și ovine, precum și la carne și lină. Stă în puterea noastră să ne perfecționăm activitatea, să obținem rezultate cit mai bune în viitor. Continuăm să dezvoltăm activitățile semiindustriale proprii și de industrie mică sau în

Din cuvintul participanților la dezbatericooperare cu industria republicană, prin valorificarea tuturor resurselor de care dispunem, Indeplinindu-ne pe primul semestru 90 la sută din prevederile planului anual la acest capitol.Ne angajăm, a spus în încheiere vorbitoarea, să facem totul pentru înfăptuirea exem-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

MACEDON HANGANUDoresc să exprim în numele tuturor locuitorilor județului Bistrița-Năsăud adeziunea totală și deplina satisfacție față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, aceasta fiind garanția supremă a îndeplinirii și în viitor a mărețelor programe de dezvoltare continuă a patriei.Prin înfăptuirea indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, datorită sprijinului deosebit primit din partea statului, în condițiile de climă și sol favorabile, județul Bistrița-Năsăud și-a dezvoltat agricultura, de-a lungul anilor, avînd ca sector de bază creșterea animalelor.Pe ansamblul județului, efectivele de animale au crescut an de an, la aproape toate speciile și categoriile de animale și în majoritatea unităților și localităților, existînd totuși o situație nesatisfăcătoare, mai ales comparând realizările cu prevederile de plan.Cu toate că pe primele 7 Iun! din acest an am obținut unele rezultate în dezvoltarea și con-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ION BURTEAÎngăduiți-mî să exprim deplina adeziune față de Hotărârea Plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, aceasta fiind garanția mersului ferm înainte al României pe calea civilizației și progresului, a înfăptuirii neabătute a socialismului șl comunismului.Vă rog să-mi permiteți să raportez că și în sectorul plantelor textile — in. cînepă șl bumbac -- s-au dezbătut sarcinile ce ne revin în viitorul cincinal și în perspectivă, pentru a asigura creșterea contribuției acestui important sector la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare.Raportind plenarei că cele mai mari producții de in și cînepă din istoria agriculturii noastre s-au obținut in acest an, vorbitorul a subliniat că a- ceasta demonstrează că, acolo unde se aplică cu strictețe toate măsurile tehnico-organizatorice, incepînd cu amplasarea, fertilizarea, pregătirea patului germinativ, semănatul in epoca optimă și la densitățile stabilite, acolo se obțin producții mari și constante în condiții de eficiență economică superioare. Cele mai mari producții de in au obținut județele Botoșani — 7 560 kg la hectar, și Bihor — 7 450 kg
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

CORNELIA CIORONEANUExprim cele mai alese sentimente, de înaltă stimă și profund respect, de vie recunoștință. ale lucrătorilor Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Drăgănești- Prahova față de conducătorul partidului și statului nostru, precum și adeziunea lor deplină față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV-lea forum al comuniștilor români. în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția îndeplinirii marilor obiective cuprinse în programele de dezvoltare economico-socială a tării, înfloririi multilaterale a scumpei noastre patrii.în acest an, cu semnificații deosebite, și în județul nostru obiectivele noii revoluții agrare se înfăptuiesc cu succes, producțiile obținute fiind fără egal în istoria acestei zone a țării. Aceasta ne-a dovedit tuturor că, acționînd cu răspundere. executind la timp și de calitate toate lucrările agricole, putem obține producții mari. Ia care. în urmă cu cîtiva ani. nici nu visam.In prezent acționăm pentru aplicarea în practică a indicațiilor și orientărilor for-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

MIHAI FILATAsemenea întregului partid și popor, comuniștii, toți cei ce muncesc și trăiesc în județul Tulcea exprimă deplina satisfacție și nemărginita bucurie față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al XIV-lea, în înalta funcție de secretar general al P.C.R., chezășie a înfăptuirii socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România.De asemenea, ne exprimăm întreaga adeziune și aprobare fată de Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului și proiectul Programului-Direc- tivă pentru cincinalul 1991 — 1995 și prevederile de perspectivă pînă în anii 2000—2010. care deschid României perspective luminoase de progres și civilizație.Pornind de la faptul că ju- 

plară a valoroaselor Indicații și orientări formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a obține în acest an producții mari, care să ne permită să obținem din nou înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

solidarea zootehniei județului, trebuie să arătăm că acestea nu sînt corespunzătoare, realizarea multor indicatori fiind sub nivelul celor planificați.Sintem pe deplin conștienți, a spus în continuare vorbitorul, că, acționînd cu un mai puternic spirit gospodăresc, într-un climat de răspundere, de perfectă ordine și disciplină, printr-o preocupare constantă pentru întreținerea corespunzătoare a tuturor speciilor și categoriilor de animale, prin furajarea corespunzătoare a tineretului, a animalelor gestante, prin urmărirea zilnică a activității de reproducție, vom reuși să îmbunătățim rezultatele sectorului zootehnic al județului.In cinstea marilor evenimente din acest an — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al XIV-lea Congres al partidului — ne angajăm să muncim cu toată hotărîrea și abnegația pentru îndeplinirea prevederilor de plan, pentru creșterea substanțială a producțiilor prevăzute, ca expresie nemijlocită a înfăptuirii cerințelor noii revoluții agrara în patria noastră.

la hectar. La cultura cînepli pentru fibră rezultate bune au înregistrat cooperativele agricole Foieni, Petrești și Urziceni din județul Satu Mare, cu producții între 11 500—12 200 kg la hectar.în continuare, vorbitorul a spus : La cultura bumbacului, care constituie o preocupare deosebită atit pentru ridicarea producțiilor medii la hectar, cît și pentru extinderea in viitor a suprafețelor 'cultivate — sarcină dată recent de secretarul general al partidului — sintem conștienți că mai avem multe de făcut în ceea ce privește crearea de soiuri cu potențial ridicat. îmbunătățirea tehnologiei. precum și extinderea mecanizării recoltatului.Ca rezultat al producțiilor mari de tulpini de in și cînepă obținute în acest an. programul de topire și producere a fibrei și fuiorului de in șl cînepă va asigura nevoile de consum ale industriei textile românești.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii care lucrează in acest sector, asigur plenara că vom acționa cu întreaga energie și putere de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, pentru realizarea integrală a planului pe acest an, pentru a cinsti, prin rezultate cît mai bune în muncă, sărbătoarea de la 23 August și Congresul ai XIV-lea al partidului.

'mulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județul nostru. Preocupările noastre sînt îndreptate în direcția realizării integrale a sarcinilor de plan pe 8 luni, pină la 23 August, și pe întregul an pînă la Congresul al XIV-lea al P.C.R. Raportăm cu îndreptățită mîndrie că toate unitățile agricole cooperatiste din Consiliul Unic Drăgănești-Pra- hova și-au încheiat bilanțul pe7 luni cu beneficii. In acest an am realizat o producție medie la hectar de 8 000 kg la orz,8 390 kg la grîu. 4 411 kg la mazăre și 4 210 kg la fasole.în continuare, vorbitoarea a spus : în realizarea programului de modernizare acordăm toată atenția sectorului producției animaliere, sector în care va trebui să realizăm atît e- fectivele planificate, cît și niveluri superioare de producție.Ne angajăm în fața plenarei să depunem toate eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, intîmpinînd cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român cu realizări tot mai mari în îndeplinirea sarcinilor încredințate.

dețul nostru oferă condiții naturale bune pentru dezvoltarea fondului forestier, avînd tot timpul în față indicațiile și o- rientările pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ni le-a dat cu prilejul vizitelor de lucru, silvicultorii tulceni au acționat cu toată răspunderea pentru conservarea, păstrarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică, pentru menținerea echilibrului ecologic. în acest scop, au fost luate măsuri pentru interzicerea tăierilor de produse principale, redarea în circuitul economic, prin împăduriri, a suprafeței de 4000 hectare terenuri degradate. Totodată, s-a acționat pentru valorificarea superioară a resurselor naturale din fondul forestier și menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare în păduri.în vederea înfăptuirii măsurilor prevăzute in programul de 

amenajare șl exploatare Integrală a resurselor naturale din Delta Dunării, inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. au fost întreprinse o serie de acțiuni menite să valorifice eficient terenurile prin extinderea plantațiilor repede crescătoare si de mare eficientă economică din speciile autohtone, prin a- climatizarea altor specii, in scopul asigurării materiei prime pentru producția de celuloză și pentru alte nevoi.Raportăm plenarei că. pe primele șapte luni din acest an. am reușit să înfăptuim în totalitate obiectivele perioadei, creînd toate condițiile ca. pînă la 23 August, să ne îndeplinim planul pe 8 luni, iar în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului să realizăm planul anual.Cu toate rezultatele obținute, a arătat în continuare vorbitorul, sintem conștienți că mai
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN RĂDUICĂSarcinile șî orientările date cercetătorilor din agricultură de secretarul general al partidului, obiectivele stabilite în cursul vizitelor de lucru efectuate în institutul nostru, cît și în mari unități agricole ale țării reprezintă pentru întregul colectiv de oameni ai muncii din Institutul de Cercetări pentru Legumicultura și Floricultură Vidra un mobilizator program de muncă, pe baza căruia vom asigura soluționarea programelor complexe de dezvoltare și mai rapidă a legumicultorii românești.Asemenea tuturor fiilor țării, oamenii muncii din institut au primit cu vibrantă satisfacție și înălțătoare mîndrie patriotică Hotărîrea Plenarei C.C. din 27—28 iunie cu privire la propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, în funcția supremă de secretar general al partidului. Acest act politic, de importanță cardinală, constituie cea mai sigură garanție a faptului că, în frunte cu marele patriot și revoluționar care conduce de 24 ani destinele patriei, vom continua cu deplin succes procesul revoluționar de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate cu poporul și pentru popor.Exprimăm și cu acest prilej întreaga noastră gratitudine, un călduros și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea învățămîntului și a științei românești.Raportăm plenare! că, prin măsurile Întreprinse in activi- ■ tatea de ameliorare, în ultimii■ ■ s,L
CUVINTUL

IOAN WAGNEREste o datorie de conștiință pentru mine să subliniez profunda recunoștință pe care o purtăm secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea sa neobosită pusă în slujba dezvoltării agriculturii, pentru transformarea acesteia într-o ramură puternică, dinamică, pentru grija deosebită pe care o poartă creșterii bunăstării țăranilor cooperatori.Exprim, totodată, întreaga noastră gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și transpunerea în practică a programelor de dezvoltare e- conomico-socială a patriei, la înflorirea științei, învățămînto- lui și culturii românești.Raportez plenarei că în Cooperativa Agricolă de Producție Apoldu de Sus, consiliul de conducere, sub directa îndrumare a organizației de partid, a acționat pentru folosirea integrală a fondului funciar și creșterea potențialului productiv. S-a urmărit respectarea tuturor tehnologiilor, asigurîndu-se o pregătire corespunzătoare a terenului, realizarea unei densități optime și executarea lucrărilor de întreținere la timp și de calitate bună. în sectorul zootehnic, am acționat pentru asigurarea bazei furajere și modernizarea adăposturilor.Ca urmare a măsurilor luate, am obținut rezultate superioare la culturile de vară, realizînd cele mai mari producții din istoria cooperativei noastre. Pe această bază am livrat în plus la fondul centralizat al
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

LUCIAN BUZDUGANîn numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Neamț exprim, cu mindrie și nețărmurită bucurie, adeziunea deplină față de Hotărârea Plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae_ Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea. in funcția supremă de secretar general al partidului, notărire ce corespunde în cel mai înalt grad voinței întregii națiuni de a avea în fruntea partidului si statului ne patriotul si revoluționarul înflăcărat, comunistul de aleasă omenie, ctitor al României moderne, care, de aproape sase deeenii. si-a consacrat cu exemplară dăruire activitatea revoluționară binelui si fericirii poporului român, consolidării independentei si suveranității țării, afirmării ei libere în rândul națiunilor lumii.Din adîncul inimilor noastre, exprimăm cele mai alese sentimente de stimă si prețuire fată de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului si statului, savant de înalt pre- 

avem muilte de făcut pentru realizarea integrală a programului. pentru valorificarea tuturor resurselor pe care ni le oferă pădurea, pentru creșterea eficienței economice a tuturor activităților. Ne angajăm să acționăm cu întreaga noastră capacitate pentru extinderea fondului forestier pînă în anul 1990 cu aproape 6 000 hectare, asigurînd menținerea și îmbunătățirea echilibrului ecologic, valorificarea resurselor naturale.Mă declar întru totul de acord cu raportul și programele supuse dezbaterii plenarei noastre, documente care pun în evidență preocuparea partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru dezvoltarea agriculturii, industriei 1 alimentare, silviculturii, pentru progresul multilateral al patriei.

ani au fost omologate și introduse în producție 35 de noi soiuri și hibrizi, în prezent peste 80 la sută din suprafața de legume a țării fiind cultivată cu soiuri românești. Avem în continuare în cîmpurile de cercetare noi hibrizi si linii de valoare, competitive cu cele mai bune realizări din țările cu tradiție în legumicultură.Alături de activitatea de creare a soiurilor și hibrizilor de legume, institutul și rețeaua sa de cercetare produc anual sămînță din categorii biologice superioare pentru 138 de soiuri, din toate speciile de legume cultivate în țara noastră.în vederea reducerii gradului de poluare a recoltelor, cit și a mediului ambiant, cercetarea a elaborat programe de combatere a buruienilor, bolilor și dăunătorilor și norme pentru utilizarea rațională a îngrășămintelor chimice și organice.Informăm plenara că rezultatele cercetării noastre sînt transferate în marea producție de legume prin organizarea de ferme-pilot în Sectorul Agricol Ilfov și în diferite județe ale țării, unde verificăm nivelurile de producție la diverse soiuri și hibrizi de legume, tehnologii de combatere a bolilor și dăunătorilor, densități optime, sisteme informatice pentru elaborarea de devize și soluții tehnologice.Răspunzînd mobilizatoarelor îndemnuri adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul de oameni ai muncii din institutul nostru se angajează să nu precupețească nici un efort pentru îndeplinirea integrală a planului pe 8 luni, pînă la 23 August, și pe întregul an, pînă la Congresul al XIV-lea al partidului.
TOVARĂȘULUI

statului importante cantități de grîu și orz. Aoest fapt, alături de dezvoltarea puternică a sectorului de industrie mică, ne-a permis ca în acest an să realizăm la nivelul unității importante beneficii.Cu toate acestea, a arătat în continuare vorbitorul, sintem convinși că producțiile obținute nu reprezintă încă potențialul real al pămîntului, cea mai elocventă dovadă fiind faptul că in unele subunități s-a depășit cu mult planul, în timp ce altele sînt sub media rezultatelor înregistrate pe ansamblul cooperativei noastre. Membrii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii din unitatea noastră, puternic mobilizați de mărețele sarcini ce ne stau în față, sînt hotărîți să obțină și la celelalte culturi producții mari, să transpună Integral în viață sarcinile și obiectivele de perspectivă. în sectorul creșterii animalelor vom acționa. în continuare, pe linia asigurării bazei furajere necesare obținerii unor producții animaliere sporite.în încheiere, vorbitorul a spus : Am mandatul membrilor cooperatori, al mecanizatorilor și specialiștilor din C.A.P. Apoldu de Sus de a exprima a- deziunea lor deplină față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea de realegere, la Congresul al XIV-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășie a progresului multilateral al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Mă declar de acord cu materialele supuse dezbaterii.

stigiu international, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea si înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a patriei. pentru activitatea consecventă consacrată afirmării tot mai puternice a științei. în- vătămîntului si culturii românești.Doresc să raportez plenarei că. în condițiile acestui an a- gricol. considerat de noi a nu fi dintre cei mai favorabili datorită lipsei de precipitații in toamnă si iarnă, am obținut, în medie la hectar, cele mai mari recolte înregistrate pînă acum în județ : 7 003 kg la orz, 8 075 kg la grîu. 5 025 kg la orzoaică de toamnă si 5 065 kg la orzoaică de primăvară. 4 262 kg la mazăre boabe și 7 350 kg la in pentru fibră. Raportăm, de asemenea, că. însămintind mai devreme si in condiții bune, a- sigurînd densitatea si calitatea lucrărilor de întreținere, vom obține producții mari si la culturile de toamnă.Lucrătorii ogoarelor din județul nostru s-au convins astfel, mal mult ca oricînd, de 

excepționala însemnătate a tezei elaborate de tovarășul Nicolae Ceausescu, potrivit căreia numai marea proprietate socialistă este în măsură să ducă la realizarea unor pro- ducții-record, să determine o a- devărată revoluție in agricultură.In continuare, vorbitorul a spus : Analiza făcută recent a- supra rezultatelor obținute pe 7 luni ne-a permis să tragem învățămintele necesare si să luăm, în continuare. măsuri pentru îmbunătățirea muncii noastre la toate nivelurile. Astfel, a fost stabilită amplasarea griului și a celorlalte culturi, urmărind o mai bună microzonare a acestora si promovare în cultură a soiurilor care s-au dovedit cele mai productive. în unitățile a- gricole au fost puse în stare de funcțiune combinele, semănă- torile. precum si alte mașini si utilaje programate în campania de toamnă, iar în întreprinderile de contractare si valorificare sint asigurate si pregătite integral spatiile de depozitare.
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

AURELIANîn numele tuturor oamenilor muncii din Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, exprim adeziunea deplină fată de propunerea Plenarei C.C. al P.C.R. de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea, în înalta funcție de secretar general al partidului. Reînvestirea eminentului nostru conducător, ctitor strălucit al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, constituie garanția fermă a edificării cu succes a socialismului și comunismului în patria noastră, a afirmării ei libere, demne și suverane. într-o lume a păcii și colaborării Internaționale.în același timp, exprimăm omagiul nostru fierbinte tovarășei Elena Ceaușescu. eminent pm politic și savant de renume mondial, pentru contribuția deosebită pe care o aduce la înfăptuirea planurilor si programelor de dezvoltare economico- socială a tării, la continua înflorire a științei. învătămîntu- lui și culturii românești.Referindu-se apoi la profundele transformări calitative pe care le-a cunoscut agricultura, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, vorbitorul a spus : Programele speciale de dezvoltare accelerată a acestei ramuri, elaborate din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. și în primul rînd programul de îmbunătățiri funciare, au ca suport un volum din ce în ce mai mare de fonduri pentru investiții. care în cincinalul actual reprezintă 190 miliarde lei. adică de 5 ori mai mult decit fondurile alocate în perioada 1961—1965. Este meritul incontestabil al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a fi fixat. în cadrul strategiei dezvoltării agriculturii, că obiectivul fundamental al epocii pe care o parcurgem îl constituie înfăptuirea noii revoluții agrare. ce are drept corolar realizarea unei producții agricole în măsură să satisfacă pe deplin necesitățile de țonsum ale poporului, ale întregii eoonomll șl să asigure creșterea eficientei economice a fiecărei unităti. Ca urmare a muncii pline de abnegație a lucrătorilor din agricultură. numeroase unităti a- gricole. de stat și cooperatiste, obțin producții sporite. își realizează veniturile planificate, ceea ce le permite să-și aco-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

EUGEN VALERIU POPPuternic mobilizați de Ideile, indicațiile și orientările desprinse din ampla și profunda analiză științifică a stadiului actual și de perspectivă al dezvoltării societății socialiste în patria noastră, cuprinse în magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din iulie, colectivul de oameni ai muncii din cadrul Direcției Apelor Argeș- Vedea Pitești raportează realizarea și depășirea principalilor indicatori de plan pe primele șapte luni ale anului.Unitatea noastră și-a concentrat activitatea pentru dezvoltarea resurselor de apă prin amenajarea complexă și unitară a bazinelor hidrografice, utilizarea rațională a acestora, protecția calității apelor. Am beneficiat de fonduri de investiții importante pentru lucrări de gospodărirea apelor în bazinele Vedea, Argeș și Mostiștea, de care ne ocupăm. în oinstea zile! de 23 August am pus în funcțiune la întreaga capacitate a- cumularea Fundulea, pe rîul Mostiștea. județul Călărași, am început acumularea apei în lacul Văcărești, pe râul Dîmbovița, și vom atinge cota finală la barajul Rîușor, pe rîul Tîrgu- lui. județul Argeș, urmînd ca în cinstea Congresului al XIV- lea să punem în funcțiune și acumularea Măriuța, pe rîul Mostiștea. realizlndu-ne astfel integral, cu un devans substanțial, planul punerilor !n funcțiune pe anul 1989.O preocupare deosebită a colectivului nostru o constituie traducerea in viață a indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la păstrarea purității apelor, a mediului înconjurător In general. în acest sens, acționăm cu toată răspunderea pentru puritatea râurilor Argeș și Dîmbovița, veghem cu exi
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

ANTON POPVă rog să-mi îngăduiți să exprim, în numele tuturor lucrătorilor din agricultura județului Maramureș, cele mai alese sentimente de stimă și prețuire fată de secretarul general al

în zootehnie, ne-am Intensificat eforturile pentru soluționarea mai bună a problemelor care condiționează creșterea e- fectivelor și a producției animaliere. livrarea produselor la fondul de stat.Raportez plenarei că. pentru strîngerea la timp si fără pierderi a recoltei de toamnă si pregătirea „celor viitoare. îndeplinirea sarcinilor în toate sectoarele agricole, comitetul județean de partid si-a stabilit un program concret de măsuri si acționează pentru îmbunătățirea substanțială a activității de organizare si conducere, pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină, de angajare a cadrelor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Vom pune cu regularitate în discuția acestora problemele de fond ale realizării planului, ale dezvoltării proprietății obștești, gospodăririi si valorificării resurselor existente, pentru înfăptuirea programelor de consolidare financiară si rentabilizare a producției în toate sectoarele.
GUBANDRUpere integral cheltuielile de producție si să obțină beneficii din care să-și constituie fonduri de dezvoltare si de stimulare din ce în ce mai mari, să se autofinanteze. Experiența acestor unităti arată că factorul fundamental pentru asigurarea autofinanțării îl constituie realizarea producției planificate, asociată cu reducerea costurilor pe produs, cale sigură de sporire a rentabilității. Recentele măsuri adoptate privind anularea unor credite ale unităților agricole cooperatiste, în sumă de 113,4 miliarde lei. constituie un ajutor substanțial acordat acestor unităti în vederea diminuării e- forturilor pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale. îmbunătățirii situației financiare, creșterii disponibilităților bănești.în continuare, vorbitorul a subliniat că. in urma indicației secretarului general al partidului, se impune o schimbare a întregii concepții despre finanțarea unităților agricole, care trebuie să se bazeze în cea mai mare parte pe fondurile proprii și pe avansurile cuvenite pentru producția contractată și în mai mică măsură pe credite. chiar dacă acestea au o dobîndă redusă fată de alte țări.Avînd tn vedere aceste cerințe, a arătat vorbitorul, atît organele bancare, cit si organele financiare din ministere, direcțiile agricole județene sl unitățile de producție trebuie să manifeste o exigentă sporită pentru a imprima unităților e- conomice mai multă responsabilitate în ce privește întărirea autoconducerii și autofinanțării, instituirea unei ordini și discipline de plan, contractuale și financiare, ferme, să intensifica controlul asupra modului în care sînt respectate legile statului și apărarea Integrității proprietății socialiste și să soluționeze operativ probleme financiare ce apar.Pornind de la acestea, vom întări și mai mult controlul bancar asupra modulul cum sint gospodărite resursele materiale, de muncă și financiare ale unităților. vom aplica cu toată exigenta legile tării, vom milita pentru _ transpunerea în viată a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea eficientei întregii activități din agricultură, industria a- llmentară și celelalte sectoare, aducindu-ne întreaga noastră contribuție la consolidarea financiară a tuturor unităților.

gență să fie respectata legile și normativele în vigoare, luăm toate măsurile ca nimeni, sub nici un motiv, să nu încalce a- ceste norme de importantă cu totul excepțională pentru viața noastră.Adoptarea de către Marea Adunare Națională, în luna iunie, a Legii privind gospodărirea rațională, protecția șl asigurarea calității apelor, lege elaborată din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pune la dispoziție organelor de gospodărire a apelor un instrument deosebit de important, oare va conduce în mod nemijlocit la îmbunătățirea factorilor de mediu in țara noastră.în continuare, după ce s-a referit la neajunsurile care s-au manifestat in activitatea colectivului, la acțiunile de eliminare a acestora, vorbitorul a spus :în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apei, s-au întreprins măsuri care să permită o mai bună folosire și e- conomisire a acesteia, realizarea de stații de epurare corespunzătoare și exploatarea lor la parametrii stabiliți. Prin măsurile luate pentru exploatarea corespunzătoare a lacurilor de acumulare, reducerea consumurilor de apă. în special în industrie, sint condiții ca toți consumatorii noștri să fie alimentați tot timpul la nivelul necesar, indiferent de situația hidrografică.în încheiere, vă rog să-m! permiteți să asigur plenara că împreună cu toți oamenii muncii din județul Argeș, însușin- du-ne pe deplin indicațiile și orientările de inestimabilă valoare pe care ni le-ați dat. ne vom face.cu devotament și răspundere datoria, îndeplinind în cele mal bune condiții sarcinile și răspunderile ce ne revin.

partidului, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, eminentul om politic de numele căruia sînt indisolubil legate
(Continuare în pag. a V-a)



SCÎNTEIA — simbătă 12 august 1989 i PAGINA 5

PLENARA LARGIIA A CRNUUI NATIONAL AL AGRICULTURII, INDILSIHEI ALIMENTARE, SILViCULIUHll $1 COSPDMI APELOR
(Urmare din pag. a IV-a) toate grandioasele împliniri ale patriei noastre din ultimii 24 da ani, perioadă pe care o numim cu mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu11.Aducem, totodată, un respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului nostru, la dezvoltarea continuă a științei. învățămîntului și culturii românești.In aniț de făurire a unei e- conomii socialiste moderne, a- gricultura județului Maramureș a cunoscut o dezvoltare puternică, mai cu seamă in sectorul vegetal, unde s-au realizat, in acest an. producții medii de 7 025 kg la orz, 8 055 kg la grîu, 7 120 kg la in fibră și, respectiv, 4 590 kg la ovăz la hectar, cele mai mari de pină acum.De asemenea, raportăm că in zootehnie, sector cu pondere mare în agricultura județului nostru, am reușit să sporim efectivele de bovine și ovine, să creștem livrările la fondul de stat cu cantități importante de lapte, carne și lină.Am acționat și acționăm, în continuare, așa cum ne-a indicat tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în județul Maramureș, pentru a- meliorarea pajiștilor naturale și creșterea producțiilor acestora, pentru dezvoltarea pomi- culturii.Cu toate rezultatele bune înregistrate pînă în prezent, tre

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ANDREI SORCOIUîndeplinesc o datorie de conștiință exprimind și în acest cadru. In numele comuniștilor, al tuturor 'lucrătorilor ogoarelor din județul Bihor, adeziunea unanimă față de Hotărîrea privind propunerea de realegere în funcția supremă de secretar general al partidului la cel de-al XlV-lea Congres a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, genial ctitor al României socialiste moderne, ilustră personalitate a lumii contemporane, opțiune istorică pentru progresul neîntrerupt al patriei.Conștienți că toate marile rea- .zări obținute de poporul nostru în dezvoltarea economico- cială a țării, in realizarea .ei agriculturi intensive sint nemijlocit legate de contribuția hotărîtoare a științei și învăță- mintului românesc, exprimăm, cu deosebit respect, sentimentele de aleasă prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de înaltă autoritate științifică și larg prestigiu internațional, pentru contribuția de seamă pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la promovarea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane. in toate domeniile construcției noii societăți.Producțiile record pe care le-a obținut agricultura județului Bihor în această vară, precum și cele pe care le estimăm în a- propiata campanie de toamnă le datorăm indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, care, în vizita de lucru din primăvara anului 1987, ne-a atras tenția că, in condițiile județului nostru, trebuie să ne îndrep- 'ăm mai mult atenția asupra luărilor de îmbunătățiri funcia- -e și de sporire a capacității de producție a salului.Ca urmare a unor însemnate lucrări efectuate, lucrătorii o- goarelor bihorene au obținut, in
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

VASILEProblematica înscrisă pe ordinea de zi a plenarei noastre evidențiază preocuparea constantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare, pentru creșterea continuă a producției agricole, vegetale și animale, și obținerea unei înalte eficiențe economice.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderea Agricolă de Stat Mihail Kogălniceanu. adresăm tovarășului Nicolae Ceaușescu cel» mai vii și respectuoase mulțumiri, recunoștința noastră pentru roiul determinant în elaborarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului, a obiectivelor noii revoluții agrare.Oamenii muncii din întreprinderea noastră își exprimă și cu acest prilej cele mai înalte sentimente de stimă și prețuire, de vibrantă recunoștință pentru activitatea pe caretovarășa Elena Ceausescu, militant de frunte al partiduluiți statului nostru, savant delargă recunoaștere internațională, o dedică afirmării învățămîntului, științei și culturii, ca factori de bază ai progresului multilateral al scumpei noastre patrii.Proiectul Programului-Di- rectivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, orientările și indicațiile cuprinse în cuvîntările la Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie, la marea adunare populară din municipiul Constanța, cu prilejul vizitelor în unități agricole din județ, se constituie pentru noi intr-un program concret de muncă, de mobilizare a tuturor forțelor pentru obținerea unor producții agricole sigure și stabile. In acest
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

EMILîn semn de adincă recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și face conducătorul partidului și statului nostru pentru binele și prosperitatea României socialiste, vă rog să-mi dați voie să 

buie să arăt în mod deschis, în spirit autocritic, că în agricultura județului nostru mai avem multe de făcut, cu deosebire în privința folosirii integrale și corecte a fondului funciar, îmbunătățirii continue a activității din zootehnie.In continuare vorbitorul a spus : Vom depune eforturi stăruitoare pentru a face din toate cooperativele agricole unități economice rentabile, la nivelul celor care se găsesc în momentul de față pe locurile fruntașe în județ. De asemenea, pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului și sporirea accentuată a producțiilor agricole viitoare vom acționa cu hotărîre în vederea realizării, pînă la sfirșitul anului, a unor suprafețe desecate de 33 mii hectare, combaterii eroziunii solului pe 40 000 hectare, reducerii acidității solurilor prin aplicarea amendamentelor pe 22 000 hectare, fertilizării cu Îngrășăminte organice a 40 000 hectare, amplasării corespunzătoare a culturilor.Exprimînd întreaga adeziune a locuitorilor Maramureșului la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al XlV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului, garanția înaintării României pe drumul luminos al comunismului, asigur plenara că, asemenea întregului popor, maramureșenii vor întîmpina aniversarea marelui act istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XlV-lea cu cel mai bogat bilanț de pînă acum, cu realizări pe măsura eroicului timp pe care-1 trăim.

această vară, cea mal mare producție de cereale păioase de pină acum, depășind prevederile de plan la toate culturile.Rezultatele obținute cu deosebire în acest an în agricultura județului Bihor, asemenea celor obținute în întreaga noastră agricultură, demonstrează cu putere superioritatea orânduirii socialiste, a proprietății socialiste. Este limpede pentru noi toți că transformările cantitative și calitative produse în înzestrarea tehnică a agriculturii, în realizarea vastului program de imbunătățiri funciare nu se puteau înfăptui decît in condițiile proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, in cadrul oăreia, în anii construcției socialiste, și cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, s-a făurit o agricultură modernă, intensivă și de înaltă eficiență.Sîntem pe deplin conștienți că pentru a imprima tuturor consiliilor de conducere ale unităților agricole spiritul de muncă revoluționar pe care ni-1 cere secretarul general al partidului trebuie să asigurăm consolidarea organizațiilor de partid din agricultură, perfecționarea pregătirii p'olitige și profesionale a cadrelor, a. tuturor lucrătorilor din agricultură, pentru a crește spiritul de răspundere al acestora în realizarea sarcinilor încredințate.Ferm hotăriți să ridicăm calitatea muncii și realizările din agricultura județului la nivelul exigențelor actualei etape, ale obiectivelor noii revoluții agrare. ne angajăm să acționăm cu toate forțele pentru a transpune in viață prevederile documentelor pe care le dezbatem, avînd convingerea că faptele de muncă exemplare sint cel mai ales omagiu pe care-1 putem aduce marilor evenimente politice ale acestui an, partidului nostru glorios, mult iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
ZELCAan am realizat o producție medie de 8 507 kg grîu la hectar, 7 967 kg orz la hectar, 5 995 kg orzoaică Ia hectar, 4 409 kg mazăre la hectar și sîntem hotăriți să depășim producțiile planificate la toate culturile ce urmează a fi recoltate.Acționăm ferm pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor prevăzute in programul de dezvoltare a zootehniei, urmărind continuu creșterea efectivelor de animale, îmbunătățirea structurii și valorii biologice a acestora, creșterea producției animaliere.Puternic mobilizați de orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, de programele pe care le avem de înfăptuit, in această perioadă premergătoare marii noastre sărbători naționale de la 23 August, continuăm într-un ritm susținut efectuarea lucrărilor de sezon. Ne angajăm .să facem totul pentru îndeplinirea exemplară a mărețelor sarcini ce ne revin pentru a întîmpina cu noi fapte de muncă marile evenimente ale acestui an.Exprimindu-ne totala adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, ne alăturăm tuturor comuniștilor. întregului popor, susținind din toată inima Hotărirea adoptată la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a propune realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XlV-lea al partidului, în funcția de secretar general, garanția sigură a continuării liniei politice de construire a socialismului și comunismului cu poporul și pentru popor, pe pămintul scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

SILVAȘexprim deplina satisfacție și a- deziunea fierbinte izvorite din inimile locuitorilor de pe plaiurile mureșene fată de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist

Român din 27—28 iunie privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea. în funcția supremă de secretar general al partidului, această opțiune constituind garanția mersului nostru victorios înainte spre piscurile luminoase ale comunismului.Cu deosebită stimă și înalț respect, folosim și acest prilej pentru a aduce un vibrant și înălțător omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția sa de prestigiu la înfăptuirea întregii politici a partidului și statului, la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la afirmarea revoluției tehnico- științifice în toate domeniile de activitate.In constelația județelor țării, noul peisaj industrial-agrar al județului Mureș se prezintă, in cel de-al 24-lea an de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. cu fapte de muncă și rezultate fără precedent în multimilenara sa existență, încununate prin rezultatele acestui an, ca o apoteoză a arcului de timp pe care cu mîndrie patriotică îl numim „Epoca Nicolae Ceaușescu11, dovadă grăitoare a grijii statornice manifestate de secretarul general al partidului pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării.Cu acest prilej de analiză și bilanț, raportăm că lucrătorii ogoarelor mureșene au obținut în acest an cele mai mari producții de cereale păioase din istoria județului.Profil de bază al agriculturii județului, zootehnia se prezintă la acest bilanț cu ocuparea primului loc pe tară la producția de lapte. însemnînd. totodată, livrarea la fondul centralizat al statului peste 208 mii hl mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, au fost depășite sarcinile la producția de carne. în toate aceste .realizări se regăsește și munca noastră,. a celor care acționăm pe tărîmul cercetării agricole. Așa după cum se știe, în structura complexă și diversificată a zootehniei județului, locul preponderent continuă să-l dețină bovinele. Sîntem crescători ai rasei Bălțata românească, de a cărei ameliorare, creștere și exploatare rațională ne ocupăm cu maximă atenție de multi ani atît în unitățile de producție, cît
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

FLORIN CENCIUIn acest cadru de manifestare plenară a democratismului orin- duirii noastre socialiste, vă rog să-mi permiteți să exprim, in numele mecanizatorilor din județul Giurgiu, cele mai alese sentimente.de stimă, prețuire și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul, general al partidului, pentru tot ce a făcut și face pentru ridicarea patriei1 pe: noi culmi de progres și civilizație, pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru.Marile prefaceri revoluționare ce au avut loc în perioada inaugurată de Congresul al IX- lea al partidului se regăsesc și în puternica dezvoltare a agriculturii județului nostru, care, în acest an. a realizat cea mai mare producție de cereale păioase. livrînd la fondul de stat importante cantităti de orz. grîu și alte produse. La rezultatele obținute au contribuit si mecanizatorii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, care, folosind mai bine baza tehnico- materială. au diversificat lucrările executate mecanizat si au sDorit volumul acestora în condițiile realizării unei calități superioare si încadrării în perioadele optime.Raportez plenarei că. printr-o mai bună organizare a muncii, mecanizatorii din județul Giurgiu și-au îndeplinit și depășit toți indicatorii de plan în condițiile diminuării cheltuielilor materiale. Pentru obținerea a- cestor rezultate am acordat o atenție deosebită pregătirii te
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

PAULA PRIOTEASAIntr-o deplină unitate de cuget și simțire cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din industria alimentară aduc un înălțător omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. genialul ctitor al României socialiste moderne, proeminentă personalitate a lmnii contemporane. exprimindu-si adeziunea fată de propunerea de a fi reales. la Congresul al XlV-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășia sigură a realizării cu succes a mărețelor obiective cuprinse în prografnul partidului, a înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului.Aducem, totodată, un respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic si savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi sîntem recunoscători pentru contribuția sa deosebită la elaborarea programelor generale de dezvoltare economico-socială a tării, la înflorirea continuă a științei. invătămintului si culturii, la aplicarea tehnologiilor moderne în toate sectoarele de activitate.In continuare, vorbitoarea s-a referit pe larg la activitatea desfășurată anul acesta în industria alimentară, arătînd că oamenii muncii din această ramură au obținut in 7 luni un ritm de creștere a productiei- marfă de 7,9 la sută față de perioada corespunzătoare din 1988, a productivității muncii de 4,2 la sută și o reducere a cheltuielilor totale la 1 000 lei pro- ducție-marfă cu 30.4 lei. concretizată într-o economie de 1,7 miliarde lei.In această perioadă au fost introduse în producție circa 170 produse noi, care valorifică superior materiile prime, cu un consum redus de energie si combustibil. Acționind pentru aplicarea principiilor mecanismului economico-financiar bazat pe autogestiune, autocondu- 

șl la stațiunea de cercetare pentru creșterea bovinelor. Valo- rificînd fondul genetic existent și acționind pentru continua îmbunătățire a acestuia, pentru adîncirea selecției și ameliorării rasei, un număr tot mai mare de unități încep să realizeze producții mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Activitatea noastră de cercetare fundamentală si aplicativă este concentrată în domeniul biotehnologiilor de vîrf. al transferului de embrioni, care, acum, a depășit pragul laboratoarelor de cercetare, astfel că în acest an, prin această metodă, s-au născut deja primii viței în unități de producție, care asigură un potențial de producție foarte ridicat. De asemenea, utilizînd metode genetice moderne, am realizat o linie de taurine, în cadrul rasei Săltata românească, cu un potențial productiv situat între 7 000 și 10 000 litri de lapte pe an. A- cest potențial nu este teoretic, fiind obținut la un prim nucleu de vaci care au dat asemenea producții, și care acum au ca destinație principală aceea de, donatoare de embrioni, pentru a mări și accelera progresul genetic al rasei. Acționăm, de asemenea. cu eficientă practică deosebită pentru perfecționarea noilor tehnologii de creștere a bovinelor. Am realizat în acest sens prototipuri de adăposturi simple pentru creșterea tineretului în aer liber și utilizarea superioară a resurselor naturale ale județului. Preocupările noastre pe linia ameliorării și îmbunătățirii pajiștilor naturale au avut ca rezultat dublarea producției de masă-verde în multe unități agricole de stat și cooperatiste, unități care vor obține în acest an peste 4 500—5 000 litri de lapte pe vacă furajată.Exprimînd aprobarea deplină cu documentele supuse dezbaterii, vă asigurăm că vom trage învățămintele ce se desprind din actuala plenară, vom respecta și aplica cu consecventă indicațiile date de conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea și modernizarea pe mai departe a agriculturii noastre socialiste, obiectiv in înfăptuirea căruia știința agricolă va contribui și mai substanțial, cinstind cu fapte de muncă deosebite marea noastră sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.

meinice a parcului de tractoare și mașini pentru fiecare campanie agricolă, organizării cît mai bune a activității secțiilor de mecanizare.După ce s-a referit la măsurile întreprinse pentru eliminarea unor deficiente din activitatea desfășurată pînă acum, vorbitorul a spus :In prezent, eforturile tuturor colectivelor de muncă din stațiunile de mecanizare sînt concentrate la eliberarea terenului de resturile vegetale, executarea arăturilor adinei de vară pe întreaga suprafață planificată, recoltarea, transportul și depozitarea furajelor, pregătirea tuturor utilajelor în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a campaniei de toamnă.Raportez plenarei că mecanizatorii din județul nostru se angajează să realizeze integral, la timp si de calitate. lucrările agricole, să întîmpine cea de-a 45-a aniversare a zilei de 23 August și Congresul al XIV- lea al partidului cu îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor de plan.Vă rog să-mi permiteți ca. în acest cadru, să exorim adeziunea tuturor mecanizatorilor din județul Giurgiu la propunerea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu, la cel de-al XlV-lea Congres al partidului, în suprema funcție de secretar general, garanție sigură a mersului înainte al patriei noastre spre noi culmi de dezvoltare și progres.

cere si autofinanțare, unitățile de industrie alimentară s-au preocupat pentru eliminarea imobilizărilor de mijloace circulante. reducerea creditelor bancare. încadrarea în normativele economico-financiare a- probate. rentabilizarea produselor și întreprinderilor cu pierderi. reușind ca la 30 iunie rezultatele financiare nete să fie mai mari cu 1,8 miliarde lei față de perioada corespunzătoare din anul 1988.Deși rezultatele obținute pe ansamblu sînt superioare față de aceeași perioadă a anului 1988, pe primele 7 luni ale acestui an. a subliniat vorbitoarea, sint totuși unele nerealizări în îndeplinirea planului la produc- ția-marfă. producția de export, productivitatea muncii și la a- numite sortimente. înregistrarea acestor nerealizări demonstrează că organele de conducere colectivă ale ministerului, centralelor și unităților industriale nu s-au preocupat în suficientă măsură pentru valorificarea superioară a resurselor existente, reducerea mai accentuată a consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie și combustibil.Pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe 8 luni, în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August, și a planului pe anul !989, pînă la Congresul al XlV-lea al partidului, a fost întocmit un program concret de măsuri menite să creeze posibilitatea ca tot mai multe unități să-și îndeplinească planul la toți indicatorii. Re- ferindu-se la aceste măsuri, vorbitoarea a precizat că au fost revăzute programele de organizare și modernizare a producției în vederea reducerii mai accentuate a consumurilor și cheltuielilor, creșterii productivității muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor. implicării mai mari a cercetării științifice în realizarea lor.

în legătură cu nivelurile șl ritmurile de dezvoltare a industriei alimentare în anul 1990, vorbitoarea a subliniat că acestea au fost temeinic analizate și dezbătute în organele de conducere colectivă ale ministerului, centralelor si unităților industriale, în colectivele de oameni ai muncii, stabilindu-se cu acest prilej programe de măsuri pentru realizarea lor în ce’e mai bune condiții.In încheiere, vorbitoarea a spus : Asigur conducerea partidului, pe mult stimatul secretar general, tovarășul
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

ECATERINA OPREANOamenii muncii din agricultura județului Arad, asemenea tuturor celor ce muncesc pe ogoare, raportează obținerea unor producții mari, sigure și stabile, încununînd cu noi succese opera de împliniri fără precedent în istoria țării începută acum 24 de ani de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia ii aducem și cu acest prilej prinosul de aleasă stimă și profundă recunoștință pentru neobosita activitate revoluționară consacrată ridicării patriei noastre pe cele mai înalte trepte de progres și civilizație.Ne exprimăm, totodată, deplina adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, văzind în aceasta cea mai sigură garanție a înfăptuirii cu deplin succes a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Aducem, totodată, omagiul nostru fierbinte tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită pe care o acluce la înfăptuirea politicii partidului și statului, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești.Raportăm plenarei că agricultorii arădeni au obținut la orz o producție medie la ha de 7 518 kg, la grîu de 8 248 kg la ha, iar la mazăre boabe de 4 210 kg la hectar. Și culturile de toamnă se prezintă bine, ceea ce ne dă garanția obținerii unor recolte superioare la porumb, sfecla de zahăr, soia, floarea-soarelui. legume, cartofi și la alta culturi.Ca urmare a acțiunilor întreprinse s-a dezvoltat continuu și zootehnia județului, efectivele de animale sporind față de anul precedent. Au crescut, totodată, producțiile de carne și lapte livrate la fondul de stat.Toate aceste realizări demonstrează elocvent superioritatea agriculturii bazate pe proprietatea socialist-coopera- tistă, justețea politicii agrare a partidului și statului nostru..Ca urmare a creșterii producțiilor. și a, reducerii cheltuielilor de producție, a perfecționării formelor de organizare
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

TOMA CARDOȘCu cele mai alese sentimente de dragoste. înaltă prețuire si profundă recunoștință, comuniștii. toți oamenii muncii de la Întreprinderea pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Bod, asemenea tuturor locuitorilor din județul Brașov, susțin din toată inima propunerea ca. la Congresul al XlV-lea. tovarășul Nicoiae Ceaușescu. ctitorul de geniu al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, să fie reînvestit în funcția supremă de secretar general al gloriosului nostru partid — garanția sigură a dezvoltării multilaterale a patriei, a înaintării ei neabătute pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Un cald și respectuos omagiu adresăm, totodată. tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om politie si savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe'a partidului și statului, la înflorirea continuă a științei, învățămîntului si culturii românești.Raportăm că. în spiritul indicațiilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului la plenarele Comitetului Central din lunile aprilie si iunie a.c.. precum și la ședințele Comitetului Politic Executiv, oamenii muncii din agricultura județului Brașov, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, au acționat cu totală dăruire si răspundere patriotică pentru realizarea unor producții agricole tot mai mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Ca urmare. în acest an au fost obținute cele mai mari producții la hectar din tetorța județului Brașov — de 7 020 kg orz și
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

NECULAI MANTZSîntem astăzi la puțin timp de la aniversarea a 24 de ani de la istoricul Congres al IX- lea al partidului, care, în unanimitate de cuget și voință, a ales în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, luptător neînfricat, ferm și hotărit pentru cauza socialismului și comunismului. pentru triumful păcii și colaborării în lume, al cărui nume este organic legat de toate mărețele realizări în amplul proces al devenirii socialiste a tării, în epoca pe care cu justificată mîndrie o numim: „Epoca Nicolae Ceaușescu".Plenara de astăzi îmi oferă prilejul pentru a da glas adeziunii depline a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii care lucrează in domeniul îmbunătățirilor funciare la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R privind propunerea de realegere a to

Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industria alimentară, în frunte cu comuniștii. sînt ferm hotăriți să facă totul pentru realizarea exemplară a planului pe 8 luni și întregul an, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor pe anul 1990 și pe cincinalul viitor, astfel incit mărețele sarcini ce ne revin din documentele Congresului al XlV-lea al partidului să fie realizate integral, spo- rindu-ne contribuția la înaintarea fermă a țării pe calea socialismului și comunismului.

a producției și a muncii, s-au obținut progrese de seamă în rentabilizarea activității unităților agricole și consolidarea lor economico-financiară. Din cele 118 cooperative agricole din județ, 108 au încheiat activitatea din primul semestru al a- cestui an cu beneficii, exis- tind condiții certe ca, pină la sfirșitul anului, toate unitățile să desfășoare o activitate rentabilă și să se asigure, pe a- ceastă bază, creșterea avuției obștești și a bunăstării țărănimii. Creșterea veniturilor realizate de țărănimea cooperatistă prin grija permanentă a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, este caracterizată și prin majorarea retribuției in natură la griu, orz și porumb, precum și prin anularea unor credite acordate de stat cooperativelor agricole de producție.Cu toate progresele obținute, trebuie să recunoaștem că, față de exigențele formulate de secretarul general al partidului și în raport cu condițiile teh- nico-materiale de care dispunem, rezultatele de producție și economico-financiare nu se ridică la nivelul posibilităților. Mai avem încă unități cu producții nesatisfăcătoare, datorate activității necorespunzătoare a unor cadre de conducere care nu se ocupă suficient pentru respectarea tehnologiilor pe fiecare cultură, pentru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. înlăturarea cît mai grabnică a acestor neajunsuri, ridicarea tuturor unităților la nivelul celor fruntașe se află în centrul preocupărilor Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție.In încheiere, vorbitoarea a spus : Exprimindu-ne deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii acestui reprezentativ forum al democrației muncito- rești-revoluționare. noi. cei ce lucrăm în agricultura județului Arad, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru ca, în deplină unitate cu întregul nostru popor, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să aducem o contribuție sporită la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, la progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii, România socialistă.

8 067 kg grîu. in zootehnie efectivele de animale au crescut, în prezent acționîndu-se pe un front larg pentru pregătirea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de toamnă.De asemenea, raportăm că, în cinstea marii noastre sărbători naționale de la 23 August, întreprinderea pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr Bod a îndeplinit planul pe 8 luni ale acestui an încă la sfîr- șitul lunii iulie. Prin aplicarea fermă in viață a indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu au fost luate măsuri energice pentru organizarea și modernizarea producției. înnoirea și diversificarea acesteia, ceea ce a permis ca pe primele 7 luni indicatorii de plan să fie depășiți cu 20,5 la sută la producția-marfă. cu 54,2 la 'sută la producția netă, cu 24,4 la sută la productivitatea muncii și cu 196 la sută la export.In continuare, după ce a arătat că unele neajunsuri si deficiențe manifestate în activitatea întreprinderii au fost supuse unei critici severe în adunarea generală a oamenilor muncii. stabilindu-se măsuri concrete în fiecare secție și loc de muncă pentru eliminarea lor.: vorbitorul a spus :Declarindu-mă întru totul de acord cu documentele supuse dezbaterii, asigur plenara că toți oamenii muncii din întreprinderea noastră nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a indicațiilor și sarcinilor mobilizatoare trasate de secretarul general al partidului, a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a întîmpina cu rezultate tot mai bune marile evenimente politice din viața tării.

varășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XlV-lea Congres, in înalta funcție de secretar general al partidului, chezășie sigură a înaintării noastre ferme pe drumul socialismului și comunismului.Cu același sentiment de adîn- că prețuire, aducem respectuosul nostru omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții noastre politice. savant de înalt prestigiu mondial, care acționează cu consecventă și dăruire pentru introducerea celor mai noi tehnologii și rezultatelor cercetării științifice în producție. în toate ramurile economiei naționale.In continuare, vorbitorul a spus : în ansamblul strategiei și orientărilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea accelerată și modernizarea agriculturii, o importanță deosebită a fost acordată lucrărilor de îmbunătățiri 

funciare, care pînă Ia Congresul al IX-lea al partidului au avut o dezvoltare modestă, ele totalizînd în anul 1965 abia 230 mii hectare pentru irigații, 587 mii hectare amenajate prin lucrări de desecări și 197 mii hectare lucrări de combatere a eroziunii solului. Această activitate a cunoscut un ritm dintre cele mai înalte din lume după Congresul al IX-lea. ajungind în prezent la o suprafață amenajată pentru irigații de peste 3 740 mii hectare, desecări pe 3 435 mii hectare și combaterea eroziunii solului pe 2 507 mii hectare, ceea ce reprezintă o creștere de peste 16 ori la irigații, aproape de 6 ori la desecări și de 12 ori la combaterea eroziunii solului față de suprafețele care erau amenajate în anul 1965.Deși s-au făcut și se fac eforturi mari de investiții, raportăm plenarei că rezultatele din primele 7 luni ale acestui an in ceea ce privește punerea în funcțiune a capacităților nu
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
VASILICA POPESCUAnimați de cele mai alese sentimente de dragoste șl stimă față de ilustrul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membrii Cooperativei Agricole Cazasu, asemenea tuturor locuitorilor județului Brăila, adresăm secretarului general al partidului profundul nostru omagiu pentru strălucita activitate revoluționară consacrată fericirii poporului. înfloririi necontenite a României socialiste. pentru cauza socialismului și a păcii.Raportăm plenarei că am încheiat recoltarea culturilor de vară și am obținut la cerealele păioase cele mai mari producții din istoria unității : 8 533 kg orz la hectar, 10 470 kg grîu la hectar, reușind astfel să îndeplinim și să depășim obligațiile ce ne revin la fondul de stat. Aceste rezultate au fost posibile datorită înfăptuirii politicii partidului privind realizarea unei agriculturi moderne, de înalt randament, a orientărilor și sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. e- forturilor depuse pentru a ne ridica activitatea la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Doresc să subliniez că pentru obținerea acestor producții mari am respectat cu cea mai mare strictețe tehnologia cultivării cerealelor păioase. acor- dind o atenție deosebită amplasării acestora în cadrul unui a- solament stabil, calității semănatului. pe care l-am efectuat în limitele perioadei optime, a- plicării udărilor de aprovizio

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
TUDORIn consens cu întregul nostru popor, aprobăm și noi, cei ce trăim și muncim în județul Teleorman, cu nemărginită bucurie, și susținem din inimă Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XlV-lea Congres, în înalta funcție de secretar general al partidului, chezășia sigură a edificării socialismului și comunismului in patria noastră, a înaintării ferme a poporului nostru pe drumul bunăstării, prosperității și fericirii.Aducem, de asemenea, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. eminentă personalitate politică și savant de largă recunoașteri internațională, pentru contribuția deosebită la elaborarea și traducerea în viață a programelor de dezvoltare economică a țării, la transformarea științei, invă- țămintului și culturii în puternice forțe ale progresului și civilizației românești.Acționind pentru transpunerea în practică a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, lucrătorii ogoarelor județului Teleorman au pus mai bine în valoare potențialul productiv al pămîntului, puternica și moderna bază materială de care dispun. Astfel, a fost posibil ca în acest, an oamenii muncii din agricultura județului nostru să obțină cele mai mari recolte la cereale păioase, in pentru ulei, mazăre boabe și fasole. Folosind cu mai multă eficiență capacitățile de transport repartizate, am reușit să transportăm la timp întreaga producție, luînd, totodată, măsuri ca întreaga cantitate de orz și grîu să fie adusă la parametrii optimi de păstrare prin recondiționare.Raportăm plenarei că în a- cest an colectivul întreprinderii de Contractare, Achiziționare și

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
SAMUILĂ SANDORIn numele tuturor lucrătorilor ogoarelor din județul Harghita, al cooperatorilor din Po- rumbenii Mari, exprim totala adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea ca la cel de-al XlV-lea Congres să fie reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. avînd convingerea că acest act politic constituie garanția înfăptuirii neabătute a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România.Beneficiind din plin de sprijinul permanent și substantial al partidului și statului, apli- cînd în viață indicațiile și orientările pe care ni le-a dat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitei de lucru efectuate în județul nostru, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, cooperativa noastră a obținut rezultate care depășesc cu mult producțiile anilor anteriori, ele fiind cele mai mari de pînă acum. Producția globală agri

sînt în măsură să ne mulțumească. Principalele cauze care au condus la rămînerea în urmă a realizării planului fizic pe a- ceastă perioadă constau, în primul rînd, în deficiențele manifestate în activitatea noastră, a direcției generale și a unităților sale teritoriale. în stilul și metodele noastre de muncă, in lipsa de fermitate, de angajare deplină pentru realizarea capacităților de irigații.Sintem hotăriți — a spus In încheiere vorbitorul — să luăm măsuri ferme pentru lichidarea în totalitate a neajunsurilor, să acționăm pentru aplicarea corectă a acordului global, folosirea rațională a forței de muncă. înfăptuirea programului de creștere a productivității muncii și organizarea științifică a întregului proces de muncă. în vederea punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții restante și realizării integrale a planului pe anul 1989 în cinstea celui de-al XlV-lea Congres al partidului.

nare in toamnă și irigării mai timpurii a solelor în primăvară.în prezent, acționăm intens la irigarea culturilor prăsitoare. pregătim desfășurarea in bune condiții a lucrărilor agricole de toamnă, astfel incit să putem realiza cea mai scurtă campanie, să stringem repede, fără pierderi, întreaga recoltă. Afirmăm, de altfel, că in climatul de deplină angajare pentru realizarea planului și programelor ce ne revin pe acest an efectuăm cu răspundere toate lucrările de sezon. Tinînd seama de starea de vegetație foarte bună a culturilor de toamnă, avem condiții să obținem și la acestea producții mari : 4 300 kg la hectar la soia, 75 mii kg sfeclă de zahăr, 23 000 kg porumb știuleți la hectar. în zootehnie vom realiza integral efectivele de animale, producțiile medii de lante, onorîndu-ne totodată obligațiile ce ne revin la fondul de stat.In încheiere, vorbitoarea a spus : Susținem din toată inima Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XlV-lea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. exprimind. totodată, mult stimatului nostru conducător călduroase urări de fericire. sănătate și deplină putere de muncă, spre a ne conduce cu aceeași cutezanță revoluționară pe drumul construirii socialismului și comunismului.
DRAGUPăstrare a Produselor Agricole Teleorman a depus eforturi susținute pentru asigpxațea tutu- ror condițiilor în Vederea re- cepționării, depozitării și păstrării exemplare a întregii recolte. Și chiar dacă recolta a fost mai mare decît în oricare din anii anteriori, raportăm că perioada de recepționare și depozitare a produselor agricole a fost cea mai scurtă. Subliniem, totodată, că la fondul centralizat al statului au fost livrata cele mai mari cantităti de cereale păioase, mazăre boabe, in și fasole de pînă acum.Acționind în spiritul Indicațiilor și sarcinilor date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor in județul nostru, ne preocupăm susținut pentru pregătirea condițiilor necesare recepționărti și depozitării produselor de toamnă. Tinînd seama de faptul că porumbul deține ponderea în a- gricultura județului, pentru preluarea acestuia au fost luate măsuri ce vizează, în principal, organizarea de centM suplimentare de recepționare și depozitare a porumbului știuleți. dotate cu tot ceea ce este necesar pentru înregistrarea și evidenta corectă a producției. Pentru reducerea consumului de combustibil, colectivul de specialiști din unitatea noastră a găsit soluții tehnice pentru reprofilarea unui număr de 20 uscătoare de cereale pe combustibil solid economisind 200 tone combustibil conventional si 40 MWh energie electrică, pe o perioadă de recoltare.Sintem hotărîti — a spus vorbitorul în încheiere — ca în perioada ce a mai rămas pină la finele acestui an să consolidăm rezultatele bune obținute pînă in prezent, asivurînd în acest fel o bază solidă pentru îndeplinirea obiectivelor planului pe 1990 șl pe întregul cincinal, să întîmpinăm marile evenimente politice din viața partidului și a țării cu realizări deosebite.

colă a fost realizată In proporție de 111 la sută. Iar cea animalieră de 133 la sută. Tră- gînd concluziile cuvenite din recoltarea orzului, cultură la care am obținut o producție bună, am reușit să ne perfecționăm munca pentru recoltarea griului, obțlnind pe suprafața planificată o producție de 8 950 kg la hectar — cea mal mare din întreaga agricultură a județului nostru. Această producție reprezintă rodul muncii tuturor lucrătorilor din unitatea noastră, ea dovedește justețea măsurilor stabilite tn programele de dezvoltare a agriculturii. Rezultatele muncii noastre constituie, în același timp, dovada cea mai grăitoare a superiorității agriculturii socialiste și de aceea respingem categoric orice idee vehiculată în unele țări yîzînd întoarcerea la formele de proprietate particulară.In încheiere. vorbitorul a spus : Asigur plenara, pe mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. că vom ac-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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PLENARA UU A CONSILIULUI NAȚIONAL AL AtRUIRRII, NIDOSfflEI ALIMENTARE, SUVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELRR
(Urmare din pag. a V-a)ționa șl. In continuare cu hotă- rîre și spirit revoluționar pentru înfăptuirea programelor speciale privind dezvoltarea a- griculturii, prin folosirea rațională a pămîntului, a întregii baze tehnico-materiale de care

dispunem, prin aplicarea rezultatelor cercetării științifice, a celor mal avansate tehnologii și mai buna organizare a muncii, pentru a cinsti Congresul al XIV-lea al partidului cu cele mai mari producții care s-au obținut vreodată pe pămlnturi- le noastre.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

se, prin a căror aplicare vom recupera rămlnerile în urmă și nu vom mai repeta în munca noastră deficiențele semnalate.In încheiere, vorbitorul a spus: în numele comuniștilor, al tuturor lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat ale județului Călărași, alături de întregul nostru popor, exprim deplina adeziune față de hotărîrea Ple

narei C.C. a! P.C.R. privind pro
punerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV-lea Congres, in înalta funcție de secretar general al partidului, aceasta reprezentlnd chezășia realizării cu succes a Programului partidului de edificare pe pămîntul României a celei mai drepte și umane orîn- duirl — comunismul.

Agricolă de Stat Studina, angajamentul nostru ferm de a face totul pentru a cinsti sărbătoarea națională de la 23 August șl cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu realizări deosebita în îndeplinirea sarcinilor de plan.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE BREAZU

VICTOR GOGENELîmpreună cu întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii care iși desfășoară activitatea in Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Obîrșia de Cimp, au luat cunoștință cu adîncă emoție și profundă satisfacție de Hotărîrea Plenarei Comitetului privind propunerea cel de-al XIV-lea el partidului, ______ . _Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Ne alăturăm din toată inima acestei propuneri, cu convingerea că prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și a țării reprezintă garanția mersului neabătut al patriei pe drumul luminos al socialismului și comunismului. Sintem profund recunoscători conducătorului partidului și statului pentru dezvoltarea econo- mico-socială înfloritoare a Mehedințiului, pentru marile ctitorii din anii care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului, pentru viața demnă pe care o trăim astăzi.In continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea consiliului unic in care lucrează ca organizator de partid, ară- tînd că unitățile din componența acestuia au obținut producții mulțumitoare. Făcînd o analiză temeinică și exigentă a propriei noastre activități, a spus el, ne-am dat seama că avem mari posibilități și rezerve să creștem necontenit producțiile la toate culturile și în toate sectoarele, să ridicăm gradul de rentabilitate al fiecărei unități și ferme în parte. Organizin- du-ne mai bine întreaga activitate. mobilizind toate forțele, repartizînd sarcini precise pe fiecare om și exercitînd un control

Central ca, la Congres tovarășul

permanent și exigent am

reușit să realizăm cea mai scurtă campanie agricolă de vară, să efectuăm lucrări de calitate, să strîngem fără pierderi producțiile. La cultura orzului am obținut o producție medie de 7 791 kg la hectar. îa griu 8 509 kg la hectar, la orzoaică 6115 kg la hectar, la cartofii timpurii 24 tone la hectar, la inul pentru fibră peste 8 200 kg la hectar, iar la inul pentru ulei 2 900 kg sămință la hectar.Imediat după terminarea lucrărilor din campania agricolă de vară, am repartizat in așa fel forțele incit să executăm la timp lucrările de întreținere pe toate suprafețele ocupate cu culturi duble și succesive, să executăm arăturile adinei, să strîngem și să valorificăm la timp producția de legume, și în aceiași timp să pregătim temeinic campania agricolă de toamnă. Informăm, de asemenea, că la toate culturile de toamnă am a- sigurat densități optime și . am efectuat lucrări de întreținere pe toate suprafețele, iar în prezent irigăm, la capacitatea sistemului. Toate acestea ne dau garanția că și la culturile de toamnă vom obține producții cu mult peste prevederile din planul pe acest an.Puternic mobilizați de luminoasele perspective jalonate în proiectul Pragramului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care deschid noi orizonturi dezvoltării României socialiste, ne alăturăm sentimentelor de înaltă stimă și prețuire pe care întregul partid și popor le nutresc față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fată de neobosita și eroica sa activitate pe care o desfășoară spre binele șl fericirea întregii națiuni.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DUMITRU ANTONESCU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DORIN ANDRONACHE

Cele mal mari împliniri pa care le-a cunoscut agricultura, alături de celelalte ramuri ale economiei naționale, in epoca de glorie inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, demonstrează cu putere superioritatea orînduirii socialiste, forța creatoare a poporului liber și stăpîn pe destinele sale, care clădește, cu deplin succes, noua orînduire socială pe pămîntul patriei străbune.De la tribuna acestui larg si reprezentativ forum al democrației muncitoresti-revoluțio- nare. aducem conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. un vibrant omagiu și profunda recunoștință a oamenilor muncii din agricultura județului Galați, care a cunoscut în acești ani un vast proces de transformări înnoitoare. Puternica bază materială creată prin alocarea unui volum de investiții de peste 20 miliarde lei se materializează în extinderea mecanizării lucrărilor agricole, ca și în a- menaiarea complexă a Cîmpiei Covurlui. cuprinzind o suprafață de peste 250 mii hectare. Finalizarea acestui mare obiectiv înscris în programul național de îmbunătățiri funciare oferă posibilitatea obținerii unor recolte constant ridicate în întinsa zonă cunoscută odinioară ca una din cele mai sărace din tară.Folosind cu răspundere baza materială de care dispun, oamenii muncii din agricultura gălățeană au realizat în acest an cele mai mari producții de pină acum : la orz 7 005 kg, iar la grîu 8140 kg la ha. Raportăm. totodată, că starea de vegetație la culturile de porumb, floarea-soarelui. sfeclă si soia se prezintă bine, dîndu-ne garanția obținerii unor producții sporite.

Analizindu-ne autocritic munca. arătăm deschis că in activitatea noastră, a organelor agricole, a conducerilor unităților agricole de stat și cooperatiste, s-au manifestat și o serie de neajunsuri care au afectat rezultatele de producție și eco- nomico-financiare. Toate aceste lipsuri au făcut obiectul unor analize exigente, urmărindu-se. cu deosebire, modul cum au fost respectate tehnologiile in fiecare unitate și cum si-au făcut datoria cadrele de specialitate. stabilindu-se pe această bază, măsuri energice pentru îmbunătățirea radicală a activității în toate unitățile agricole.In continuare vorbitorul a spus : In zootehnie, urmărim neabătut transpunerea în viață a măsurilor stabilite prin Programul de creștere a efectivelor de animale și a producției animaliere. Față de anul trecut efectivele de animale au crescut, ca de altfel și livrările de lapte, carne și ouă la fondul de stat. Sintem hotărîti ca în semestrul II. acționînd cu toată răspunderea, să consolidăm rezultatele bune obținute in zootehnie pentru realizarea integrală a sarcinilor ce ne revin pe întregul an.In încheiere vorbitorul a reafirmat hotărîrea oamenilor muncii din agricultura județului Galați de a-și amplifica eforturile pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă desfășurată în întîmpinarea marilor evenimente politice ale anului — cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
în numele celor peste 200 000 de țărani cooperatori din județul Botoșani, al tuturor lucrătorilor ogoarelor, exprim profunda recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija statornică pe care o acordă dezvoltării agriculturii, ramură de bază a economiei noastre naționale. Este o mare mîndrie pentru întregul popor de a-1 avea la cîrma destinelor sale, deoarece, cu puterea sa de previziune , elaborează și definește căile de ! urmat pentru atingerea scopului suprem al societății noastre — ! creșterea bunăstării materiale șl ■ spirituale a Întregii națiuni.i Adresez din inimă cele mal ' călduroase mulțumiri tovarășei i Elena Ceaușescu pentru neobosita activitate ce o desfășoară pentru dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești, pentru Înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.In Cooperativa Agricolă de Producție Stăucenl, județul Botoșani, în care îmi desfășor activitatea, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii au obținut în acest an 8 097 kg de orz și 8 553 kg de grlu la hectar, situînd unitatea printre primele din județ cu producții mari. Rezultatele de pînă acum ne-au permis să livrăm suplimentar, la fondul de stat. 140 tone orz, 2 220 tone grîu, 150 tone legume.Valorificînd superior producția agricolă vegetală și animalieră, dezvoltînd activitățile de mică industrie și de prestări servicii, cooperativa noastră înregistrează, in ultimii ani, însemnate beneficii, astăzi averea obștească fiind de peste 3 ori mai mare față de anul istoricului Congres al IX-lea al partidului.Pe linia consolidării proprietății obștești se situează șl grija noastră deosebită pentru dezvol

tarea șl modernizarea zootehniei, înfăptuirea programelor speciale în acest domeniu. De asemenea, am dezvoltat sectorul horticol, avînd acum două ferme puternice — legumicolă șl pomicolă — și în perspectivă o fermă viticolă, care asigură producții mari, șt pe această bază, venituri' importante pentru cooperatori.Aceste Împliniri nu ne satisfac in întregime. Mai,avem Încă numeroase resurse, n-am pus în întregime în valoare potențialul material și uman de care dispunem. Pentru aceasta, ne concentrăm acum atenția asupra pregătirii in cele mal bune condiții a campaniei de toamnă, pentru a valorifica superior bogata experiență acumulată în anii anteriori.In încheiere, vorbitorul « spus : Asigur plenara, pe mult stimatul și iubitul tovarăș Nicolae Ceaușescu, că urmînd strălucitul său exemplu de viață și luptă revoluționară, de dăruire exemplară pentru binele șl fericirea poporului, ne vom amplifica eforturile în vederea in- timpinării mărețelor aniversări și evenimente politice din acest an — a 45-a aniversare a istoricului 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului — cu noi și Însemnate realizări.In numele tuturor oamenilor muncii din județul Botoșani, exprim deplina adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceasta fiind garanția sigură a îndeplinirii Programului partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, de înaintare fermă a României pe drumul desăvîrșiril construcției socialismului șl comunismului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN PAVEL

Cu profundă mîndrie patriotică și nemărginită bucurie, oamenii muncii din județul Giurgiu au luat cunoștință de Hotărirea Plenarei Comitetului Central cu privire la propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, pe care o susținem cu toată puterea ființei noastre, văzind în aceasta garanția mersului înainte, spre comunism, al societății noastre socialiste, certitudinea împlinirii celor mai cutezătoare proiecte și aspirații ale poporului nostru.Am intrat în cel de-al 25-lea an de cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, la Congresul al IX-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în fruntea partidului și a țării, inaugurîndu-se astfel perioada celor mai profunde transformări revoluționare din întreaga noastră existență, a unei dezvoltări economice și sociale care a schimbat din temelii fața tării și a produs ample mutații în modul de a trăi și gîndi al oamenilor. Toate a- cestea pun puternic în evidență superioritatea orînduirii socialiste. capacitatea ei de a valorifica in mod superior talentul, resursele creative și vrednicia poporului român, pe deplin și pentru totdeauna stăpin pe destinele sale și pe avuția națională.Sint țăran, fiu de țăran, și cunosc trecutul agriculturii individuale, posibilitățile pe care le oferea : producții mioi, putere economică infimă, viață plină de greutăți și lipsuri, o teamă permanentă de secetă, teamă de a nu putea rezista pînă la recolta următoare. Acum aproape patru decenii, oamenii din Putineiu — Încrezători în cuvintul partidului, în forțele lor unite — au constituit cooperativa agricolă de producție, care, In primul an, dispunea de o avere obștească de aproape 175 000 lei. Azi, averea noastră obștească este de 175 de ori mal mare decît

atunci. Datorită puternicei dezvoltări a bazei tehnioo-mate- riale, îndeosebi in ultimii 20 de ani, datorită investițiilor făcute cu sprijinul statului, aplicării tehnologiilor avansate, mecanizării, irigațiilor, hărniciei oamenilor și ridicării nivelului de cunoștințe agrozootehnice, producțiile obținute in prezent sint de 4—6 ori mai mări decit la înființarea cooperativei. Am recoltat în vara aceasta. în medie la hectar, 9 576 kg orz și 9 500 kg griu. Să mai comparăm cu cele 1 700 kg la orz și 1 600 kg la grîu pe care le obțineam acum 30—35 de ani 7 Vorbim acum în mod obișnuit de 20 de tone știuleți la hectar, de 70 de tone sfeclă, față de 1 500 kg porumb și abia 12 000 kg sfeclă, de acum 3—4 decenii. Dezvoltarea cooperativei a influențat hotărîtor însăși dezvoltarea comunei, aspectul ei. Avem școli, dispensar, magazine, case frumoase, moderne — multe cu etaj —, bine și frumos mobilate. numeroși cooperatori au autoturisme proprietate personală și multe altele. Toate aceste elemente ale unei vieți civilizate se întemeiază pe puterea economică, mereu mai mare, a cooperativei. Aceasta este forța proprietății socialiste cooperatiste. a agriculturi românești, a satului românesc în plin .progres. Acesta este argumentul nostru fată de orice încercare a acelor inși rău intenționați din afara granițelor țării de a ne minimaliza realizările. Cine dorește să ne cunoască să vină la noi. să vadă și apoi să vorbească !Noi, țăranii cooperatori din România, alături de întregul popor, respingem cu fermitate orice tentativă de denigrare a marilor noastre înfăptuiri, de amestec în treburile interne ale tării noastre !Trebuie să arătăm în. fața plenarei, că producțiile acestui an nu sint decît o. confirmare a faptului că se poate ! Se poate mai mult. Sîntem ne deplin conștienți că disnunem de rezerve încă nevalorificate, că in activitatea noastră există destul loc pentru mai bine.

Partidului Comunist Român. A- ceastă opțiune a întregului partid și popor reprezintă garanția înfăptuirii Programului partidului, a înaintării ferme a patriei noastre spre noi culmi de civilizație și progres.Cu deosebită stimă șl inalt respect aducem un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant de largă reputație internațională. pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne si externe a partidului și statului, la afirmarea revoluției tehnico- științifice in toate domeniile de activitate.Raportez plenarei că. beneficiind din plin de sprijinul permanent și substanțial al partidului și statului, aplicînd in viață indicațiile și orientările formulate de secretarul general al partidului cu privire la modul in care trebuie să acționăm pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, locuitorii comunei noastre au obținut în acest an rezultate superioare celor din anii precedenți. concretizate în producții medii de 8 106 kg orz și 9 006 kg griu la hectare care depășesc cu mult prevederile de plan. Rezultatele muncii noastre constituie, in a- celași timp, dovada grăitoare a superiorității agriculturii socialiste. a proprietății socialiste si in acest sector de activitate in

care oamenii muncii sint in a- celași timp proprietari, producători și beneficiari.Cele patru decenii parcurse de la începerea procesului de transformare socialistă a agriculturii demonstrează sugestiv puternica influență reciprocă ce există între făurirea noii agriculturi socialiste moderne de tip intensiv, și dezvoltarea generală a satului. Cine a cunoscut localitatea noastră în trecut și o vede azi va înțelege în chip concret ce înseamnă vastul proces de modernizare a tuturor localităților urbane și rurale — inițiat în urmă cu mai bine de două decenii de tovarășul Nicolae Ceaușescu —, operă care își propune să ridice satele românești la condiția de civilizație și bunăstare carâcte- ristice unui stat socialist în puternică dezvoltare.Ne angajăm că vom acționa șl în continuare cu hotărire pentru înfăptuirea programelor speciale privind dezvoltarea a- griculturii. folosirea rațională a pămîntului, a bazei tehnico- materiale de care dispunem, a- plicarea rezultatelor cercetării științifice și a celor mai avansate tehnologii, pentru mai buna organizare a muncii, pentru a cinsti Congresul al XIV- lea și aniversarea a 45 de ani a istoricului act de la 23 August 1944 cu cele mai mari producții care s-au obținut vreodată în comuna noastră.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

VASILE GREVUȚU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN CIBîn acest reprezentativ for democratic, expresie grăitoare a preocupării statornice a secretarului general al partidului de a asigura dezbaterea cu oamenii muncii, cu întregul popor a problemelor de însemnătate pentru viața economică, socială și politică a țării, exprim, din adîncul inimii, în numele tuturor lucrătorilor din agricultura de stat a județului Călărași, nemărginită recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru atenția deosebită ce o acordă dezvoltării și modernizării continue a agriculturii românești.Aducem, de asemenea, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru prodigioasa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la Împletirea tot mai strînsă a științei cu cercetarea și producția, concretizată în remarcabile rezultate obținute și în agricultură.Raportăm plenarei că valorifi- cind din plin puternica și moderna bază tehnico-materială de care dispunem, întreprinderile agricole de stat din județul nostru au realizat în acest an producții medii neîntîlnite pînă în prezent în istoria Bărăganului călărășean : 8 600 kg grîu, 8 120 kg orz. 5 350 kg orzoaică, 4 450 kg mazăre, peste 5 000 kg fasole și 5 100 kg ovăz la hectar.Toate aceste rezultate au fost posibile în primul rind ca urmare a transpunerii în viață a indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind respectarea disciplinei tehnologice la lucrările de pregătire a patului germinativ și de însămințat,

asigurarea densității sporite de plante la metru pătrat, efectuarea fertilizărilor. Recoltarea s-a realizat, de asemenea, într-o perioadă foarte scurtă : 4 zile laorz, 8 zile la grîu și 4 zile la in.Respectarea normelor agrotehnice ne permite să estimăm că și la culturile de toamnă vom obține producții medii de peste 20 tone porumb știuleți, 4 000 kg soia și peste 85 tone sfeclă de zahăr la hectar, pregătind de pe acum întregul parc de mașini agricole și tractoare necesare recoltării în cel mai scurt timp și fără pierderi a culturilor și in- sămînțarea cerealelor păioase de toamnă.Analizindu-ne activitatea în «piritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, trebuie să recunoaștem însă că, în pofida marilor recolte din a- cest an, nu ne putem declara mulțumiți în ceea ce privește producțiile obținute de către unele întreprinderi agricole de stat, îndeosebi la cultura orezului, la care, pe bună dreptate, așa cum s-a arătat la recenta vizită de lucru întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu in județul nostru, nu a fost respectată tehnologia, întîrziindu-se însămînțarea ei. De asemenea, și in zootehnie, in unele Întreprinderi producțiile nu sint la nivelul bazei tehnico-materiale, influențind negativ nivelul de eficiență economică al activității noastre.Aceste minusuri s-au răsfrtnt nefavorabil in balanța economică a unor întreprinderi agricole de stat, neajunsuri pentru a căror înlăturare am întocmit un program detaliat de măsuri politice și tehnico-organizatorice, cu răspunderi și termene preci

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Vaslui, să exprim adeziunea deplină la hotărirea Plenarei Comitetului Central cu privire la propunerea de realegere, la Congresul al XIV-lea. în funcția supremă de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu convingerea nestrămutată că acest act politic constituie garanția înfăptuirii neabătuta a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltata și a comunismului în România.Folosim acest prilej ca să nducem un înalt omagiu șl să exprimăm aleasa noastră gratitudine tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru abnegația și cutezanța revoluționară. energia și devotamentul cu care genialul strateg și ctitor al României socialiste conduce destinele poporului român pe luminosul drum al socialismului și comunismului,Gindurile noastre de Înaltă cinstire, aleasă prețuire și profundă recunoștință se îndreaptă, de asemenea, către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului, eminent om de știință și savant de largă reputație Internațională, care își aduce o contribuție deosebită la dezvoltarea și afirmarea plenară a științei și culturii românești, la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-so- cială a țării.în anii care au trecut de Ia Istoricul Congres al IX-lea. perioadă pe care, cu îndreptățită mîndrie patriotică. întregul nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu1'. și agricultura județului Vaslui a cunoscut profunde prefaceri înnoitoare și o dezvoltare fără precedent.

reflectată intre altele, prin folosirea mai judicioasă a pămîntului. creșterea continuă a producției agricole, dotarea și modernizarea bazei materiale prin alocarea a peste 13 miliarde lei fonduri de investiții.Beneficiind din plin de sprijinul permanent și substanțial al partidului și șțălulpi. apli- cînd in viață indicațiile1 și orientările tovarășului secretar general al partidului cu privire la modul în care trebuie să lucrăm pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. în acest an în județul nostru s-a obținut cea mai mare recoltă de cereale păioase care depășește cu mult prevederile de plan.Rezultatele obținute șl in a- agricultura județului constituie o grăitoare dovadă a superiorității agriculturii socialiste, o- glindesc politica clarvăzătoare, științifică a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Conștienți că in activitatea noastră mai există unele neajunsuri. informez plenara că odată cu dezbaterea documentelor pentru Congresul al XIV- lea, Comitetul județean de partid acționează pentru înlăturarea lipsurilor și asigurarea tuturor condițiilor executării la un nivel calitativ superior a lucrărilor agricole de sezon, pentru întărirea ordinii și disciplinei în vederea sporirii producției și eficientei.în vederea realizării programelor și sarcinilor de plan din agricultură, acționăm pentru îmbunătățirea activității fiecărei organizații de partid, pentru îmbunătățirea muncii politico- organizatorice. pentru întărirea răspunderii, a spiritului de ordine și disciplină in fiecare u- nitate și fermă de producție.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DORU RĂDULESCUPermiteți-mi să dau glas sentimentelor noastre de profundă satisfacție față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului. Expresie a voinței întregului partid și popor, această opțiune istorică reprezintă chezășia înaintării ferme a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului.Pentru grija deosebită, permanentă ce o poartă dezvoltării și modernizării agriculturii românești, pentru sprijinul ce nl-1 acordă in vederea obținerii unor producții superioare. doresc să exprim tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu cele mai calde mulțumiri și întreaga noastră recunoștință.Aceleași sentimente de profund respect și înaltă prețuire le adresăm mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională. care are o deosebită contribuție la dezvoltarea științei și aplicarea acesteia in producție. la progresul multilateral al României socialiste.Vă rog să-mi îngăduiți să relev, în mod succint, rezultatele obținute în acest an de oamenii muncii de la întreprinderea Agricolă de Stat Studina, județul Olt. Ca urmare a aplicării unor tehnologii avansate, a răspunderii manifestate față de soarta recoltei, am reușit să obținem la griu o producție medie de 8 900 kg la hectar, iar la orz 8 800 kg la hectar. De

asemenea, am depășit planul Ia export la căpșuni, iar cele 600 hectare de grădină au rod bogat de tomate, ardeioase, vinete, o parte din acestea in- dustrializîndu-le în cadrul unității noastre.Beneficiind de o bază materială corespunzătoare, aplicind cu fermitate în practică indicațiile, sarcinile și orientările stabilite de secretarul general al partidului, am reușit, an de an, să depășim prevederile de Plan la producția globală și marfă, la beneficii ; altfel spus, unitatea noastră a desfășurat o activitate rentabilă Și totuși, așa cum a reieșit din analizele efectuate in organizațiile de partid, în consiliul oamenilor muncii, rezultatele obținute în anumite sectoare puteau fi mai mari, dacă ne organizam mal bine munca, dacă eram mai gospodari, descoperind noi resurse ale eficientei.Ne preocupăm, cum este firesc, în această perioadă de pregătirea cît mai temeinică a campaniei agricole de toamnă, în aceste zile efectuăm probele la mașinile ce vor fi folosite la recoltarea florii-soarelui și porumbului, culturi la care se estimează producții superioare celor planificate, și anume de circa 4 500 kg/hectar la floarea- soarelui și peste 22 000 kg la porumb știuleți. Dispunem, de asemenea, de întreaga sămință de grîu și orz, din soiuri și categorii biologice superioare, și vom acorda toată atenția punerii unor baze solide recoltelor viitoare încă de la semănat.Vă j-og să-mi permiteți să exprim, în numele tuturor lucrătorilor de la întreprinderea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIAN PUFANExprim, in numele tuturor lucrătorilor ogoarelor mehedin- țene, sentimentele de nemărginită dragoste, stimă și respect, de profundă recunoștință față de tovârăȘul Nicolae Ceaușescu pentru contribuția sa hotărîtoa- re la elaborarea și fundamentarea. politicii interne și externa .k partidului. și statului nostru, la definirea direcțiilor de acțiune pentru viitorul cincinal și în perspectivă pînă în anii 2000—2010 înfățișate în proiectul Programului-Directivă și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului.Asemenea întregului partid și popor, susținem întru totul Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului, privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția înfăptuirii cu succes a programului de edificare a socialismuuli și comunismului in patria noastră.Cu deosebit respect și aleasă stimă, exprimăm sentimentele noastre de profundă recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești.Puternic mobilizați de îndemnurile și chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din agricultura județului au realizat anul acesta o producție medie de 7 006 kg orz la hectar, avind 10 unități cu peste 8 500 kg la hectar. De asemenea. la grîu am obținut o producție medie de 8122 kg la hectar, avînd 3 unități cu peste 9 000 kg la hectar și 33 unități

cu peste 8 000 kg la hectar. Trăgind învățăminte din criti- cile făcute de secretarul general al partidului cu privire la cultura inului, in acest an am acordat o atenție deosebită respectării normelor de cultivare, întreținere și recoltare mecanizată a acestei culturi, reușind să obținem o producție medie la hectar la inul pentru fibră de 7 436 kg, iar la inul pentru ulei de 2 750 kg. Și la celelalte culturi starea de vegetație este bună și estimăm producții mari — la floarea-soarelui peste 3 000 kg, la porumb peste 15 003 kg. la sfecla de zahăr peste 75 000 kg, iar la cartoful de toamnă peste 60 000 kg.In continuare, vorbitorul a spus : O atenție deosebită acordăm înfăptuirii programului de dezvoltare a zootehniei, reușind să realizăm creșteri ale efectivelor față de aceeași perioadă a anului trecut la toate speciile de animale, precum și sporirea producțiilor și a livrărilor la fondul de stat. Deși producțiile realizate sint superioare celor din anii trecuți, trebuie să recunoaștem deschis că rezultatele obținute nu ne mulțumesc, că a- cestea puteau fi mult mai mari dacă in toate unitățile se acționa cu răspundere pentru organizarea temeinică a muncii, folosirea mai bună a pămîntului, creșterea potențialului productiv al acestuia, aplicarea corectă a tuturor tehnologiilor.Asigurăm plenara că vom acționa cu înaltă răspundere, în spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru o nouă calitate în activitatea tuturor lucrătorilor ogoarelor me- hedințene.

Vă rog i exprim in al tuturor agricultura adeziunea fierbinte la Hotărîrea Pl.enarei Comitetului Central privind propunerea de reale- a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului — chezășie a mersului înainte al României pe calea socialismului și comunismului.In inima și conștiința națiunii noastre, numele conducătorului iubit al partidului și statului nostru este alăturat tuturor marilor realizări din perioada inaugurată de Congresul al IX- lea al partidului, epocă de ample deschideri în toate sectoarele vieții social-economice, politice și culturale — definită legitimă mîndrie treaga națiune cu ctitorului său — Nicolae Ceaușescu".Intr-un gînd cu întreaga națiune, aducem un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceausescu, militant de frunte al ____dului și statului nostru, savant de largă recunoaștere națională, mulțumindu-1 adincul inimilor pentru contribuția remarcabilă adusă la dezvoltarea și Înflorirea științei și învățămîntului românesc.Acționînd în lumina, comandamentelor șl obiectivelor noii

să-mi permiteți să numele comuniștilor, oamenilor muncii din județului Vilcea
gere
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CUVlNTUL

revoluții agrare, a indicațiilor, orientărilor și vibrantelor îndemnuri ale secretarului general al partidului, cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din agricultură acționează in vederea folosirii in cit mai bune condiții a fon- dului funciar, a bazei tehnico- materiale. reușind să obținem în acest an 8 085 kg griu la hectar și 7 010 kg orz la hectar, cele mai mari producții din istoria județului.Am pus și punem un accent deosebit pe îmbunătățirea activității și realizărilor din zootehnie — sector cu tradiție șl mări resurse în județul nostru. De altfel, toate cooperativele agricole din județ dispun de sectoare zootehnice. In zonele de deal și munte s-a extins creșterea ovinelor și caprinelor.Trebuie să subliniem însă că deși avem bune condiții în județ producțiile zootehnice livrate in acest an la fondul dt. stat nu se situează la nivelul sarcinilor de plan. Unele rezultate necorespunzătoare, înregistrate în această perioadă, sint consecința neajunsurilor care s-au manifestat și se mai manifestă în activitatea unor consilii populare, a direcției agricole județene care n-au acționat întotdeauna cu fermitate pentru valorificarea potențialului, material și uman de .care dispune agricultura județului^* " !'.V .1 -JooiK . i
TOVARĂȘEI

ANA MUREȘAN

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VIOREL LEFTER

Producțiile record pe care le-am obtinut in acest an. rod al muncii entuziaste a tuturor țăranilor cooperatori si mecanizatorilor din Peciu Nou, județul Timiș, constituie omagiul de profundă dragoste si ales respect adus tovarășului Nicolae Ceausescu. ctitorul României socialiste moderne. învestit de istoricul Congres al IX-lea al partidului cu înalta misiune de a conduce destinele națiunii pe calea făuririi socialismului și comunismului, erou întră eroii neamului, a cărui realegere în funcția de secretar general al partidului la Congresul al XIV-lea va reprezenta chezășia trainică a continuării si împlinirii vastului proces revoluționar de edificare a socialismului si comunismului în patria noastră.Doresc, totodată, să exprim Înaltă prețuire si caldă recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om politic si savant de renume mondial, pentru contribuția hotărîtoare la elaborarea si înfăptuirea politicii partidului nostru, la înflorirea stiintei. învățămîntului. artei si culturii naționale.Transpunfnd tn viață îndrumările si Orientările trasate cu prilejul vizitelor de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in unităti agricole

din județul Timiș, raportăm că. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, țăranii cooperatori din Peciu Nou au muncit cu dăruire si ău realizat' cele mai mari recolte din istoria localității : 8 620 kg orz la ha și 8 534 kg griu la hectar.Am dobîndit succese si in sectorul zootehnic, unde, ne baZ măsurilor adoptate pentru asigurarea unei furajări științifice. de modernizare a bazei materiale din ferme, am obtinut si obținem constant peste 5 000 litri de lapte pe vacă furajată, li- vrind statului în fiecare an 1 000 hi lapte peste prevederi. Totodată. pentru a valorifica ne deplin potențialul de care dispunem. am dezvoltat puternic activitatea de mică industrie, si mai cu seamă a prestărilor da servicii. aiungind ca in cela șapte luni ale acestui an să realizăm o producție de 1 200 000 lei.In Încheiere, vorbitoarea a spus: Exprimind întreaga noastră adeziune la documentele înaltului nostru forum democratic. asigur plenara că oamenii muncii din cooperativa Peciu Nou. în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nici un efort în onorarea pe deplin a angajamentului asumat ca. în cinstea gloriosului jubileu de la 23 August si a Congresului al XIV- lea al partidului, să obțină pro- ductii-record la toate culturile.Vă rog să-mi permiteți să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultura județului Iași, adeziunea fierbinte la Hotărirea adoptată de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al partidului, cel mai iubit fiu al poporului român, erou intre eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii politice contemporane, genialul nostru conducător.In acest cadru, raportez plenarei că, acționind în spiritul sarcinilor și orientărilor stabilite de secretarul general al partidului, rezultatele anului 1989 se înscriu și în horticultura județului Iași pe eoordo,- natele obiectivelor noii revoluții agrare. Deși ne-am confruntat cu unele greutăți generate de condițiile specifice ale acestui an. producțiile horticole evaluate, pe total și pe sortimente, asigură realizarea planului și, pe această cale, a- provizionarea populației cu produse horticole proaspete și industrializate în condiții superioare, corespunzător cerințelor mereu crescinde ale populației.

In continuare, vorbitorul a prezentat pe larg rezultatele obținute de oamenii muncii din a- gricultura județului Iași și îndeosebi din horticultură, producțiile mari realizate.Potrivit sarcinilor ce revin horticulturii în lumina documentelor supuse spre dezbatere plenarei, sîntem conștienți că mai avem încă probleme de rezolvat. Hotărîți să ne perfecționăm continuu activitatea, vom acționa pentru a înlătura lipsurile și neajunsurile ce mai persistă în activitatea noastră, astfel incit, pe viitor, să ne înscriem cu realizări și mai bune, pe măsura sarcinilor de deosebită însemnătate ce se desprind din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului.însuflețiți de luminosul e- xemplu de slujire devotată a intereselor poporului nostru, pe care-1 oferă secretarul general al partidului, oamenii muncii din agricultura județului Iași vor acționa cu toată răspunderea și priceperea pentru a întîmpina marea sărbătoare de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și însemnate succese.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN OANCEA

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION GIURGIUComuniștii, toți locuitorii comunei Luna, județul Cluj. împreună cu întregul popor din patria noastră, aprobă cu entuziasm și nemărginită bucurie șl susțin din inimă Hotărîrea Ple

narei C.C. al P.C.R. cu privire la propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către cel de-al XIV-lea Congres al partidului, în funcția supremă de secretar general al

Vă rog să-mi permiteți să exprim sentimentele de profundă dragoste și nemărginită recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din unitățile Ministerului Contractării și Achiziționării Produselor Agricole față de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. eminent om politic, personalitate de prestigiu a lumii contemporane, pentru tot ce face spre binele șl fericirea întregii națiuni, spre măreția patriei noastre libere si suverane.Din tot sufletul susținem și noi Hotărîrea Plenarei Comitetului Central de a propune realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. de către Congresul al XIV-lea, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, puternic factor de întărire a unității și coeziunii partidului, chezășia înaintării ferme a patriei pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Ne exprimăm, de asemenea, cu profundă stimă și deosebit respect. întreaga noastră gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partjdului și statului, om de știință de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția esențială adusă la promovarea cercetării științifice, la înfăptuirea procesului de modernizare și perfecționare a producției. la dezvoltarea puternică a învățămîntului, științei si culturii.

Avînd cinstea de a beneficia de orientări precise si sprijin direct din partea secretarului general al partidului. Biroul executiv al ministerului, organele și organizațiile de partid. conducerile colective, toți oamenii muncii din unități au acționat cu consecvență, ferm Si cu răspundere comunistă pentru organizarea contractării Ia fondul centralizat al statului la nivelul prevederilor de plan, a cerealelor, leguminoaselor boabe. semințelor oleaginoase, fibrelor de in și cinepâ, a celorlalte produse. Acum. în cadrul ministerului și întreprinderilor sa depun eforturi susținute în vederea încheierii în cele mai bune condiții a preluării integrale a produselor agricole de vară. In acest sens, au fost a- menajate un număr mare de puncte de preluare șl descărcare, de laboratoare pentru analize, asigurîndu-se astfel primirea operativă. în ritmul recoltării. a întregii producții șl evitarea staționării mijloacelor de transport peste timpul normat.In continuare, vorbitorul a spus : Măsurile organizatorice si tehnice adoptate au în vedere ca întreaga producție de porumb, floarea-soarelui, soia, orez și ricin, contractată pentru fondul centralizat al statului să fie preluată în gestiunea unităților noastre. Pînă la 15 august se vor încheia toate lucrările de reparații și de nregă-
(Continuare in pag. a Vil-a)
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(Urmare din pag. a Vl-a)tire a spatiilor de depozitare a tuturor produselor ce se recoltează în toamnă.Asigurăm plenara. pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom face totul, ca prin faptele noastre de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA DIACONUîmpreună cu Întregul nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din silvicultura județului Vrancea își exprimă adeziunea deplină față de propunerea cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in suprema funcție de secretar general al partidului, aceasta reprezentînd garanția Înaintării neabătute a României pe calea edificării cu succes a socialismului și comunismului. Adresăm secretarului general al partidului vii mulțumiri din partea silvicultorilor din județul Vrancea pentru indicațiile primite pe linia apărării, conservării și dezvoltării fondului forestier in scopul sporirii valențelor multifuncționale ale pădurii românești.Raportăm plenarei că In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, în județul Vrancea au fost e- xecutate vaste lucrări pentru ocrotirea mediului înconjurător, refacerea, conservarea și dezvoltarea pădurilor, a fondului forestier In ansamblul său, in- ființindu-se păduri tinere, viguroase, pe mai bine de 33 mii hectare. Aceste lucrări speciale efectuate de silvicultorii vrin- ceni cu participarea largă a locuitorilor satelor au stăvilit fenomenele de eroziune și au pus în valoare mii de hectare de terenuri excesiv degradate și în alunecare.Răspunzînd înflăcăratelor îndemnuri și chemări ale conducătorului partidului și statului nostru, am realizat înainte de termen planul pe 8 luni la principalii indicatori. Planul anual îl vom realiza pină la 15 noiembrie. Planul pe întregul cincinal la regenerarea pădurilor l-am realizat in 3 ani

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE ALEXANDRUîn acest reprezentativ for democratic. dovadă grăitoare a preocupării statornice a secretarului general al partidului de a asigura dezbaterea cu oamenii muncii, cu întregul popor a problemelor de însemnătate majoră pentru viața economică, socială și politică a tării, exprim din adîncul inimii. în numele țăranilor cooperatori, al tuturor lucrătorilor ogoarelor din județul Călărași, sentimentele de înaltă recunoștință șl gratitudine față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care a imprimat un dinamism fără precedent întregii vieți econo- mico-sociale a patriei și are o contribuție hotărîtoare la înfăptuirea politicii agrare a partidului șl statului nostru, la elaborarea conceptului de nouă revoluție agrară.Exprim, totodată, sentimentele noastre de respect și înaltă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită pe care o aduce la elaborarea și traducerea in viață a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la transformarea științei. învă- țămîntului și culturii in puternice forțe ale progresului și civilizației românești.Prezenta secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în mijlocul nostru, rodnicul dialog purtat la

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ILARIEDoresc să-mi exprim acordul deplin față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, la cel de-al XIV-lea Congres, garanție a înălțării patriei noastre, liberă și independentă pe cele mal înalte trepte de progres șl civilizație, strălucit prefigurate in documentele înscrise pe ordinea de zi a viitorului forum al comuniștilor români.Dezbatem în acest forum al democrației muncitorești-revo- luționare, instituit din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, rezultatele activității din agricultură. în contextul exigențelor noii revoluții agrare, a desfășurării șl amplificării procesului de dezvoltare complexă șl intensivă a tuturor sectoarelor agriculturii, ramură de bază a economiei naționale.Rolul științei in acest amplu și complex proces de dezvoltare este de prim ordin. Cercetarea științifică în domeniul pomicul- turii. beneficiind de recomandările și indicațiile tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului, date și cu ocazia vizitelor de lucru la Institutul de la Pitești, a înregistrat o serie de rezultate importante. Amintesc crearea și in- 

muncă să răspundem plenar cerințelor ce ne sînt puse în față, să muncim într-un spirit nou, să obținem rezultate deosebite în constituirea fondului centralizat al statului, în realizarea exemplară a indicatorilor cantitativi și calitativi ai activității noastre.
și 6 luni. De asemenea, am realizat planul pe patru ani din actualul cincinal la lucrările de îngrijire și conducere a arbo- retelor tinere, la investiții, la livrări către fondul pieței și la alți indicatori. Totodată, am trecut hotărit la realizarea perdelelor de protecție climatică a terenurilor agricole, sarcină trasată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru în județul nostru.Cu toate acestea, anallzînd cu răspundere comunistă rezultatele obținute, sintem con- știenți că în munca și activitatea noastră mai sînt încă neajunsuri. Acestea au făcut obiectul unor exigente analize in recentele adunări generale ale oamenilor muncii, unde s-au stabilit măsuri pentru eliminarea lor, pentru îmbunătățirea întregii activități, pentru întărirea ordinii și disciplinei, a creșterii răspunderii tuturor silvicultorilor din județ.Și în domeniul nostru, ca în întreaga economie națională, vom aplica cuceririle științifice și tehnologice, soluțiile obținute prin înfăptuirea programelor de cercetare, sub directa îndrumare a tovarășei Elena Ceaușescu. căreia îi adresăm cele mai alese sentimente de stimă și profundă recunoștință.Puternic însuflețiți de pilduitorul exemplu de dăruire patriotică și de înflăcâratele îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, silvicultorii sînt ferm hotărîți să-și sporească eforturile pentru a în- timpina cu cele mai bune rezultate marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.
fata locului, numai în decursul acestui an de două ori. cu prilejul vizitelur de lucru efectuate in Cooperativa Agricolă de Producție Dragoș-Vodă, indicațiile și îndemnurile adresate au generat o atmosferă de puternică angajare, de înaltă răspundere și exigență în rîndul tuturor lucrătorilor din agricultură.în acest an am reușit să obținem de pe Întreaga suprafață cultivată cu grîu o producție medie Ia hectar de 8 105 kg. la orz, 8 637 kg, la orzoaică, 4 200 kg, la mazăre, 4 290 kg. Producții mari sînt evaluate la porumb, soia, sfeclă de zahăr și la alte culturi de toamnă.în acest an s-a extins în unitatea noastră și in alte unități din județul Călărași creșterea viermilor de mătase cu frunze de ricin. Informez plenara că lucrurile merg bine, dîndu-ne garanția că vom realiza producția de mătase planificată.Vă rog să-mi permiteți ca in numele locuitorilor comunei Dragoș-Vodă. județul Călărași, să exprim deplina adeziune față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV-lea Congres in înalta funcție de secretar general al partidului, chezășia realizării cu succes a Programului partidului de edificare pe pă- mintul României a celei mai drepte și umane orinduiri — comunismul.
ISACtraducerea in producție a 125 de soiuri noi de pomi șl arbuști fructiferi, cu calități agropro- ductive superioare, care ocupă deja o importantă pondere in sortimentul de material săditor pe care îl producem. Dispunem de un valoros sortiment pomicol pentru fiecare zonă a tării și de tehnologii intensive de cultură, care asigură producții mari.Anul acesta. In majoritatea zonelor țării recolta de fructe este deosebit de bună, situîn- du-se. la speciile de bază, la niveluri superioare producțiilor obținute pină acum in tara noastră.Analizînd activitatea noastră în raport cu exigențele formulate de secretarul general al partidului, sintem conștient! de necesitatea de a aborda intr-un chip nou, revoluționar, întreaga problematică de cercetare științifică. dezvoltare tehnologică și de introducere în practică a progresului tehnic.Asigurăm pe conducătorul Iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort pentru a aduce o contribuție sporită la modernizarea pomicullurii românești, la dezvoltarea eficientă a acestui important sector al agriculturii noastre socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
SARI TALOȘDoresc să dau expresie sentimentelor de fierbinte și unanimă adeziune a țăranilor cooperatori. mecanizatorilor și specialiștilor, a tuturor locuitorilor comunei Petrești din județul Satu Mare, față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului. privind propunerea ca. la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supre~ă de sec-et general al Partidului Comunist Român să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, această opțiune fiind o garanție sigură că mărețele programe de dezvoltare multilaterală a patriei se vor înfăptui cu deplin succes, spre binele și fericirea poporului român.Raportăm plenarei că, acțio- nînd neabătut pentru transpunerea în viață a mobilizatoarelor obiective ale noii revoluții agrare, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din comuna noastră, asemenea celorlalți oameni ai muncii din a- gricultura județului Satu Mare, au cbținut cele mai bogate recolte de g - u < in istoria străvechilor plaiuri românești din nord-vestul tării. Cooperativa Agricolă de Producție Petrești, de exemplu, a obținut în acest an recolte medii la hectar de 11 096 kg griu și 10 060 kg orz, iar cea de-a doua unitate agricolă' din comună, Cooperativa Agricolă de Producție Piscolt, a obținut 8 737 kg grîu șl 7 828 kg orz la hectar. Din evaluările pe care le-am făcut rezultă că si la porumb, sfecla de zahăr, cartofi, legume si la celelalte culturi Vom obține producții bune, superioare "revederilor planului. Au crescut, totodată, efectivele de animale și producțiile acestora. Avem certe posibilități să reali 7s"1 "mă ’a sfirsitul anului o producție de 5 200 litri lapte pe vacă furajată.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ANTONToți cei ce trăim și muncim in județul Brăila, asemenea întregii națiuni, ne îndreptăm recunoștința, sentimentele de aleasă cinstire și prețuire către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae . Ceaușescu, strălucit, ctitor al României socialiste modeme, care v-ațl dedicat întreaga viață de comunist înflăcărat și patriot revoluționar înfloririi patriei, intereselor supreme ale națiunii române.Sintem pe deplin conștiențl că toate marile realizări obținute de poporul român pe calea socialistă a devenirii sale— cu deosebire în perioada iiiâflfciirată'de istoricul Congres-'âl TX-leg' Sînt nemijlocit le- *gaîp' dă ' conducerea de către partid ‘"a întregii noastre societăți socialiste, de elaborarea și Înfăptuirea — împreună cu poporul și pentru popor — a unei politici bazate pe aplicarea fermă a legilor obiective ale construcției socialiste, ți- nîndu-se seama în mod creator de condițiile concrete din țara noastră. Este limpede pentru noi că aceste realizări nu s-ar fi putut obține fără unitatea de nezdruncinat a clasei muncitoare, a întregului popor, fără un partid unic, puternic— Partidul Comunist Român — și fără un înțelept, vizionar și clarvăzător conducător — secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată de ce susținem din adîncul inimilor noastre Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la propunerea de realegere a dumneavoastră, la Congresul al XIV- lea. în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, avînd convingerea fermă că aceasta reprezintă cea mai sigură garanție a mersului neabătut al patriei pe drumul luminos al comunismului.De la această înaltă tribună a democrației muncitorești-re- voluționare, vă rog să-mi permiteți, totodată, să dau glas, cu deosebit respect, sentimentelor noastre de înaltă prețuire față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, strălucită personalitate a științei românești și universale, care militează pentru afirmarea științei, învățămîntului și culturii românești, pentru triumful idealurilor de pace in lume.Procesul de transformare a a- gricultUrii, Început cu 40 de ani in urmă, ca parte componentă esențială a procesului revoluționar general, a avut o importanță istorică hotăritoare pentru întreaga dezvoltare economică, socială și politipă. a țării noastre. Acest vast și complex proces, fundamentat șl condus direct de către partidul nostru, în înfăptuirea căruia un rol deter-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VOICU BlGIUîmi revine deosebita cinste noastre muncitorești-revoluțio- ca de la tribuna acestui repre- nare să dau expresie gîndurilor zentativ forum al democrației și simțămintelor de deplină sa

Ca urmare a creșterii producțiilor și a valorificării unor cantități sporite de produse la fondul de stat, veniturile anuale ale cooperativelor din comuna noastră, sint de 5 ori mai mari decît în anul 1965. Pe această cale s-a asigurat creșterea de șase ori a avuției obștești, concomitent cu creșterea de peste 4 ori a veniturilor medii obținute de membrii cooperatori prin munca depusă în cooperative.în continuare, vorbitorul a spus că pretutindeni în țară, procesul de dezvoltare intensivă a agriculturii este însoțit in comuna noastră de profunde transformări economico-socia- le. în cadrul creat prin îmbunătățirea organizării teritorial- administrative toți sătenii locuiesc în case noi, spațioase, cu un grad ridicat de confort. în comună avem două mori și două brutării, o largă rețea comercială și de prestări servicii, așezăminte de învățămînt șl cultură, unități de ocrotire a sănătății. La împlinirea a patru decenii de la începutul procesului de cooperativizare a a- griculturii și a 27 de ani de la încheierea acestui proces revoluționar. comuna noastră oferă imaginea unei așezări înfloritoare. în care oamenii satelor beneficiază de condiții de muncă și de viață la nivelul cerințelor, caracteristice noii orinduiri sociale, civilizației socialiste.Cu deosebit respect, vă rog să-mi îngăduiți să-mi exprim în numele locuitorilor comunei, prinosul nostru de recunoștință și aleasă prețuire pentru grija statornică și sprijinul multilateral acordat agriculturii, înfloririi satului românesc, ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al țărănimii.
LUNGUminant îl are tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut drept rezultat realizarea unei agriculturi moderne, intensive. întemeiată pe cele mai noi cuceriri ale științei, pe proprietatea socialistă. de stat și cooperatistă, singura în măsură să pună deplin în valoare marile resurse de progres ale acestei ramuri de bază a economiei naționale.In acest cadru, vorbitorul a arătat că agricultura județului Brăila, ca de altfel a întregii țări, a beneficiat de un puternic sprijin material și financiar din partea statului, concretizat in fondul de investiții care Însumează peste 6 miliarde lei, ceea ce a făcut posibil să încheiem, prin eforturi deosebite, amenajarea pentru irigații a întregii suprafețe arabile de 344 mit hectare, față de numai 39 mii hectare existent în anul 1965. Puternica Înzestrare tehnică a județului, investițiile mari făcute pentru sporirea rodniciei pămintului, pentru producerea de semințe și soiuri de mare puritate au dus la creșterea continuă a producțiilor agricole, pe ansamblul județului obținîndu-se în această vară o recoltă medie de grîu de 9 110 kg la hectar, față de numai 2 800 kg cît am realizat in 1965. La orz am obținut pe întreaga suprafață cultivată 7 509 kg la hectar, adică de a* * proape 4 ori mai mult decît în 1965. Recolte bune am obținut și la mazăre, fasole, răpită, și alte culturi. Acestea reprezintă cele mai mari producții obținute pină acum în județul nostru. , ,
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Este limpede pentru noi toți că numai pe baza marii proprietăți socialiste, de stat și cooperatiste — proprietate care, în fapt, stă la temelia construirii societății socialiste —, poate fi realizată o agricultură modernă, avansată, o agricultură care să asigure ridicarea bunăstării întregului popor, creșterea continuă a contribuției sale la progresul general al patriei.In continuare, vorbitorul s-a referit pe iarg la măsurile luate pentru pregătirea temeinică a campaniei agricole de toamnă, pentru strîngerea întregii recolte la timp și fără pierderi.în încheiere, vorbitorul a spus : Exprim cu deosebit respect. în numele tuturor oamenilor muncii din județul Brăila, sentimentele de aleasă prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. fată de dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru grija și sprijinul permanent acordate dezvoltării agriculturii românești, o dată cu cele mai fierbinți urări de sănătate, spre a conduce pe mai departe, cu a- ceeași clarviziune și consecventă revoluționară, gloriosul nostru partid și patria noastră liberă și independentă pe drumul victorios al socialismului și comunismului. 

tisfacție șl aprobare cu care și noi, cooperatorii din Crimpoala, județul Olt, am primit Hotărîrea Plenarei Comitetului Central din luna iunie ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, să fie reales, la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului.Lucrătorii ogoarelor din Cooperativa Agricolă de Producție Crîmpoaia, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează cu toate forțele pentru a obține producții vegetale și animaliere tot mai mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Sintem puternic mobilizați în hotărîrea noastră de prețioasele orientări și indicații ale mult iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, împreună cu mult stimata tovarășă. Elena Ceaușescu, ne-a făcut In numeroase rînduri marea cinste de a fi oaspete drag, pe străvechile noastre plaiuri, pentru care îi adresăm, și cu acest prilej, cele mai calde mulțumiri, profunda noastră recunoștință.Cu adincă emoție doresc să amintesc aici faptul, pentru totdeauna rămas în memoria locuitorilor comunei, că după istorica hotărîre a Plenarei din 3—5 martie 1949 privind trecerea la cooperativizarea agriculturii am avut deosebita cinste ca la întreaga activitate politico-organizatorică desfășurată în procesul cooperativizării, la însuși actul înființării cooperativei noastre, să fiți prezent dumneavoastră, mult stimate și iubite. tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul de azi al partidului și statului, marele erou al tării. Fără cooperativizare, noi știm foarte bine, nici măcar nu am fi putut
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

FLORENTIN ClRPANUîn numele lucrătorilor din Combinatul Agroindustrial Timiș. al tuturor oamenilor muncii din agricultura județului nostru, exprim adeziunea deplină față de propunerea ca la Congresul al XIV-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Prezența dumneavoastră în fruntea partidului, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. constituie garanția înfloririi necontenite a României, a sporirii contribuției poporului nostru la cauza păcii și cooperării in întreaga lume.Folosesc acest prilej pentru a exprima, din adîncul inimii. întreaga noastră gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția deosebită la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială a tării, la progresul agriculturii noastre, prin dezvoltarea și implicarea puternică a științei rgricole jn activitatea practic^,. .Saltul uriaș înfăptuit In agricultura României în anii socialismului. dar mai cu seamă după cel de-al IX-lea Congres al partidului, realizările obținute de tara noastră in a- ceastă perioadă sint strins legate de numele dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru care vă sintem profund recunoscători. Combinatul Agroindustrial
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE TOMESCUNe alăturăm Intru totul, cu întreaga căldură a inimilor noastre, voinței partidului și a națiunii noastre socialiste, și susținem cu entuziasm Hotări- rea Plenarei din iunie a Comitetului Central cu privire Ia propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot și revoluționar, conducător de geniu al României, personalitate proeminentă a lumii de azi, să fie reales la cel de-al XIV-lea Congres, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Aducem un cald omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu pentru contribuția remarcabilă Ia elaborarea și Înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru strălucita activitate consacrată afirmării puternice a științei, învățămîntu- lui și culturii ca factori primordiali ai progresului economic și social.Doresc să subliniez și eu, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. faptul că anii care s-au scurs de la trecerea pe făgașul socialist a agriculturii au constituit și pentru noi, cooperatorii din comuna Bodești, o perioadă de profunde transformări revoluționare, care au condus la sporirea considerabilă a producțiilor agricole, a averii cooperativei și, pe această bază, a veniturilor noastre și a nivelului de trai. Pentru a ilustra acest salt calitativ și cantitativ, am să las cifrele să vorbească. Iată, de exemplu, dacă în 1950, la înființarea cooperativei. valoarea producției globale agricole era de 250 000 lei, acum aceasta se ridică la peste 50 milioane lei, deci o preștere de 200 de ori. Dacă în același 

visa la realizările de astăzi, la cele pe care le-am obținut de-a lungul timpului.A rămas o tristă amintire realitatea de acum 4 decenii cind, la înființarea cooperativei, avutul nostru era de 146 ha. pă- mînt, 6 boi, 2. cai și o vacă, iar producțiile se ridicau în mod obișnuit la 700—800 kg griu și 1 000 kg porumb la hectar. Anul acesta am obținut la orz o producție medie de 8 650 kg la hectar. iar la grîu am ajuns la 9 923 kg la hectar, cu mult peste nivelul Dlanificat. Realizări deosebite obținem șl la fasole, in, năut și la alte culturi. Avem certTudînea realizării unor recolte mari șt la floarea-soare- lui și porumb.Toate aceste realizări dovedesc cît de mari sint posibilitățile agriculturii noastre socialiste, atestă cu puterea de netăgăduit a faptelor superioritatea proprietății socialiste — de stat și cooperatistă —, justețea politicii agrare promovate de partidul și statul nostru, a concepției revoluționare, profund novatoare a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înfăptuirea noii revoluții agrare.Cu deosebit respect vă rog să-mi permiteți să vă adresez dumneavoastră, mult sțimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, din partea tuturor locuitorilor comunei noastre, cele mai calde urări.- viață îndelungată, multă sănătate și nesecată putere de muncă, spre a conduce pe mai departe partidul, patria, poporul, spre culmile tot mai înalte ale socialismului și comunismului, pentru binele și fericirea noastră, pentru gloria și măreția României socialiste.

Timiș, unde îmi desfășor activitatea. a fost înființat și s-a dezvoltat în acești ani ca urmare a inițiativei dumneavoastră. Vă raportăm că oamenii muncii din unitatea noastră și-au îndeplinit în întregime sarcinile de plan pe cele 8 luni ale anului. Acționăm în continuare în vederea îndeplinirii planului pe întregul an în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului.Realizările Combinatului A- groindustrial Timiș, ca și a altor numeroase unități agricole de stat și cooperatiste din țara noastră, demonstrează justețea liniei politice a partidului in e- dificarea socialismului.■ superioritatea societății noastre, care are la bază proprietatea socialistă. fapt ce a determinat dezvoltarea în ritm susținut a țării. Această puternică dezvoltare e- conomică a permis achitarea datoriei externe. asigurind României independența Pe toata planurile. jwțcâ.sîiM,Dezbat înd proiectul Pfogra- muItii-Directivă pe'ntrtf A61ndina» Iul viitor și în perspectivă pină în anii 2000—2010 și analizin- du-ne critic și autocritic activitatea. putem spune că în cadrul Combinatului Agroindustrial Timiș există reale posibilități de a obține rezultate economice și financiare și mai bune, de a asigura protecția și păstrarea mediului înconjurător.

an de început dispuneam doar de citeva atelaje cu tracțiune animală, fără a putea vorbi de existența tractoarelor și mașinilor agricole, în prezent avem la dispoziție 42 de tractoare, 15 combine, 9 semănători, alte mașini complexe care ne permit să executăm in timpul optim toate lucrările agricole și să obținem astfel producții mari și stabile. Și pentru că am amintit de producții, trebuie să arăt că in 1950, chiar pînă în 1965. realizam producții medii de numai 1200 kg la griu și la orz, 8 000—10 000 kg de cartofi și in jur de 12 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. In acest an, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am obținut producții medii la hectar de 8 460 kg la grîu, 8 600 kg la orz și estimăm 62 000 kg la cartofi și 82 000 kg la sfecla de zahăr la hectar. In zootehnie, în ultimii 4 am am realizat, în mod constant, 5 000 litri lapte pe vacă furajată, iar în acest an vom obține peste 5 200 litri.Desigur, aceste rezultate nu au venit de la sine. A fost nevoie de foarte multă sudoare. Cu atît mai mult cu cît cooperativa noastră, situată Intr-o zonă submontană. are pămîn- turi podzolice, socotite pînă nu de mult, așa cum se spune pe la noi, soluri - slabe, terenuri care însă, îngrijite și muncite cu sufletul și cu brațele, au adeverit spusa din bătrîni că „pămîntu-1 darnic, cu omul harnic". ,Efectul acțiunilor Întreprinse, al creșterii nivelului producțiilor s-a regăsit și se regăsește în situația economică a cooperativei. Dacă la începutul cincinalului trecut cooperativa înregistra pierderi, de vreo 7—8 ani 

reușim să ne autofinanțăm, unitatea obținînd numai anul trecut beneficii de peste 12 milioane lei. Firește că măsura întreprinsă de partid, la inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de a se anula un important volum de datorii ale unităților agricole cooperatiste trebuie înțeleasă ca un sprijin deosebit de substanțial acordat agriculturii. Cu toții avem datoria să ne înțelegem mai bine menirea și rostul de agricultor, muncind mai bine, mai spornic, aoeasta fiind de fapt esența autoconducerii, autogestiunli șl autofinanțării.Realizările acestui an, recoltele mari obținute de multe unități agricole dovedesc cum nu se poate mai clar su-
CUVlNTUL

ADELA SIMULELocuitorii județului nostru, intr-un glas cu țara, se alătură cu vibrant entuziasm Hotăririi Plenarei din iunie a Comitetului Central ca, la oel de-al XIV-lea Congres, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Așa cum ați subliniat la marea adunare populară de la Constanța, cînd am trăit imensa bucurie de a vă primi ca oaspeți dragi pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe mult iubita șl stimata tovarășă Elena Ceaușescu. și in județul nostru, in Întreprinderea Agricolă de Stat Albești, unde îmi desfășor activitatea, s-au obținut în acest an cele mal mari recolte din istoria acestor locuri, recolte cum nici noi. specialiștii, nu gîndeam că putem obține cu 10—15 ani în urmă.Județul Constanța, primul județ din țară în care s-a încheiat cooperativizarea agriculturii, a înregistrat, an de an, rezultate tot mai bune în toate sectoarele si unitățile, agricole. Disnunem de cea mai mare suprafață irigată — 420 000 hectare, de o puternică bază teh- nico-materială, constind din 9 200 tractoare, 6 350 combine, 2 850 semănători. 3 500 alte tipuri de utila’e agricole. înfăptuim un amnlu program de investiții care, numai în acest cincinal, se ridică în agricultură la anroane 7 miliarde lei si va asigura realizarea, unor ■vaste. lucrări de îmbunătățiri funciare, de creștere a potențialului productiv al pămintului.Beneficiem de soiuri și hibrizi cu valoare biologică ridicată, de tehnologii avansate de lucru, puse la dispoziție de cercetarea științifică, condusă cu
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

CRISTIAN HERAPlenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor constituie o grăitoare expresie a puternicei dezvoltări pe care o cunosc, în țara noastră, formele democrației muncitorești-revoluționare, ce asigură participarea hemijlo- cită a întregii națiuni la elaborarea ■ și înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea și înălțarea patriei pe noi trepte de civilizație și progres, pe temelia de nezdruncinat a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste.In consens deplin cu cele mai înălțătoare ginduri și aspirații ale întregii noastre națiuni, per- miteți-mi ca, pentru tot ce s-a realizat ș.i se realizează în România — cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului —, să dau expresie sentimentelor de nețărmurită prețuire și adincă recunoștință ale tuturor celor ce lucrăm în domeniul cercetării științifice față de strălucitul conducător al partidului și statului, marele Erou între eroii neamului, proeminentă personalitate a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Aducem, și cu acest prilej, vibrantul nostru omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila sa contribuție la e- laborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la realizarea programelor de dezvoltare economico-socială, la înflorirea fără precedent a științei, învățămîntului și culturii românești.In această atmosferă de puternică efervescentă politică creatoare și angajare revoluționară, permiteți-mi să dau glas totalei adeziuni a lucrătorilor din domeniul cercetării științifice în agricultură față de Hotărîrea Plenarei din iunie a Comitetului Central, ca, la cel de-al XIV-lea Congres. tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucitul ctitor al României socialiste moderne, să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului. In această opțiune noi vedem un act politic de dimensiuni istorice, vedem chezășia mersului neabătut al țării noastre pe drumul socialismului și comunismului.Recoltele mari care se realizează acum pe întreg cuprinsul 

perloritatea agriculturii noastre socialiste, justețea tezei dumneavoastră revoluționare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia numai proprietatea socialistă este în măsură să asigure realizarea unor producții-record, să determine o adevărată revoluție în agricultură.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că noi, cei care trăim și muncim în Bodești, nu vom cunoaște îndatorire mal inaltă decit aceea de a îngriji cu credință pămintul, de a traduce neabătut în fapt indicațiile și îndemnurile dumneavoastră cu privire la înfăptuirea noii revoluții agrare.
TOVARĂȘEI

înaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant ce se bucură de un înalt prestigiu internațional, căreia îi aducem din inimă cele mal calde mulțumiri și un respectuos omagiu.Producțiile medii realizate la hectar în acest an la nivelul județului sint superioare prevederilor de plan. La griu am obținut 8 210 kg, la orz 7 510 kg, la orzoaică 5 500 kg, la fasole 5 100 kg, iar la inul pentru fi*  bră 7 250 kg tulpini și 1 550 kg sămînță ; la inul pentru ulei 2 570 kg sămință și 3 450 kg tulpini. Rezultate bune obținem, de asemenea, și la produsele horticole.In întreprinderea noastră, producțiile medii realizate la hectar sînt de 8 590 kg orz și 8 500 kg grîu, de asemenea superioare producțiilor planificate.Aceste producții sînt rodul muncii oamenilor, al aplicării consecvente a măsurilor stabilite în programele de dezvoltare intensivă a agriculturii, inițiate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Aceste rezultate constituie, în același timp, dovada cea mai grăitoare a superiorității agriculturii socialiste, operă a Partidului Comunist Român, a superiorității proprietății socialiste și in acest sector de bază al economiei naționale, in care oamenii muncii sint proprietari, producători și beneficiari.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că, puternic mobilizați de orientările și'sarcinile pe care ni le-ați dat, sintem hotărîți să acționăm în așa fel incit să obținem în acest an cele mai mari producții din cite s-au obținut vreodată pe pămintul Dobrogei.

țării reprezintă pentru noi, cel care activăm pe tărîmul cercetării. un puternic îndemn de a traduce cu și mal multă fermitate în fapt orientările și indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, date cu prilejul numeroaselor vizite de lucru la institutul nostru, ca și în alte așezăminte ale științei agricole.Cercetarea științifică din a- gricultură a fost orientată spre obținerea de noi soiuri și hibrizi de plante cultivate, capabile să asigure obținerea de randamente mari la hectar, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare. In această direcție au fost obținute unele rezultate bune, care ne obligă pe noi. cercetătorii, să depunem o muncă și mai intensă în vederea consolidării acestor rezultate, pentru realizarea de soiuri și hibrizi care să corespundă cerințelor cuprinse în proiectul Pro- gramului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului.In continuare, vorbitorul a prezentat o serie de soiuri și hibrizi de grîu. porumb, floarea- soarelui și soia create de specialiștii Institutului de la Fundu- lea, care asigură obținerea unor producții mari, superioare și din punct de vedere calitativ.în lumina sarcinilor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu prilejul recentelor vizite de lucru în județe din sudul țării, a spus vorbitorul, cercetarea este angajată în crearea unor noi soiuri de ricin, bumbac și orez, care să asigure obținerea de recolte mari și să fie mult mai timpurii decit cele pe care le avem astăzi în cultură.Pentru cercetătorii din agricultură nu există satisfacție mai mare decît ateea' de a vedea propriile rezultate rodind. într-un timp cit mai scurt, pe o- goarele țării. De aceea, permi- teți-mi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă asigur pe dumneavoastră, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa pe toate planurile. în spirit revoluționar, pentru a îndeplini in mod exemplar toate sarcinile pe care nl le-ați trasat, pentru a adinei relația de integrare cu producția agricolă, pentru a contribui, cu întreaga noastră capacitate și energie, la înflorirea agriculturii. la ridicarea patriei noastre socialiste la noi cote de prosperitate, civilizație și progres.
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, vineri a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea. în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și a fost vizionat un film documentar.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Hernan Benny Mochtan, ambasadorul Indoneziei la București. (Agerpres)

t V
13 00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămlnă
14.45 Săptămtna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal. în tnttmplnarea mari! 

noastre sărbători naționale
19,20 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri șl clntece patriotice, revolu
ționare

19,30 Teleenciclopedia
20,00 Floarea din grădină. Emislune- 

concurs de muzică populară. Eta
pa a Ii-a

21 00 Miezul fierbinte al plinii. Pro
ducție a Casei de filme 5. Cu : 
Vistrlan Roman, George Motof, 
Octavian Cotescu, Cezara Dafines- 
cu, Olga-Delia Mateescu, Ion Ma
rinescu, Matei Alexandru, Romeo 
Mușețeanu, Vaslle Toma, Draga 
Olteanu, Rodlca Popescu-Bltănes- 
cu. Nicolae Pomoje, Mariana Cer
cel. Dumitru Rucăreanu, Dumitru 
Chesa, Iulian Necșulescu. Scena
riul Vaslle Mihai, în colaborare 
cu Marcel Păruș, după o idee de 
Lucian Durdeu. Un film de Al. G. 
Croltoru

22,20 Telejurnal

cinema 
MOS (27 34 95) — 9: 11 ; 13; 15; 17: 19 
0 Alo, aterizează străbunica : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17
0 Viata ca o poveste (FHmul româ
nesc ieri și azi): DRUMUL SĂRII — 
19
0 Experimentul : COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17: 19
0 De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30 15,45 ; 19; 
20.15
• Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 8,45.; 11 : 13,15: 15,45: 17.45; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9: II; 13; 15.; 
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15: 17: 19
0 Program special pentru copii și ti

neret — 9; 11: Jandarmul șl jandar- 
merlțele — 13; 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38)
0 Program special pentru copii și 
tineret — 9: Locuri in inimă — 11; 
18; 15; 17; 19: PACEA (71 30 85)

teatre
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, la rotonda Ateneului): Sta
giunea camerală estivali. Laureați ai 
Festivalului național „Cintarea Româ

niei". Ion Nedelciu — clarinet, Lilia
na Nedelciu — pian — 19
<| Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): „Cîntăm 
România de azi**.  Spectacol de sunet 
și lumină — 21
(9 Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Pescărușul — 18,30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
Se‘‘ (15 56 78, la grădina Boema): 
Bună seara. Boema ! — 19: (la Tea
trul de vară Herăstrău): Varietăți — 
18
• Ansamblul artistic ..Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Meridiane folclorice 
— 18.30
O Teatrul ..Țăndărică**  (15 23 77, sala 
Victoria): Bu-Ali — 11
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In telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i

Colective de oameni ai muncii din economie
raportează obținerea unor succese de seamă
1 în înfăptuirea si depășirea planului

In telegrame adresata tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, noi colective de muncă raportează în
deplinirea inainte de termen a planului pe acest an, 
pe perioada parcursă din actualul cincinal, realizări 
ce permit ca in avansul de timp cîștigat să obținăOamenii muncii din unitățile subordonate Consiliului Popular al 
județului Botoșani raportează În
deplinirea planului pe trei ani și opt luni, urmînd a realiza In plus, pînă la sfirșitul lunii; o produc- ție-marfă industrială în valoare de 65,5 milioane lei, 102 milioane lei livrări de mărfuri la fondul pieței. 143,1 milioane lei prestări servicii pentru populație si 154,7 milioane lei fonduri fixe puse in funcțiune.

Comitetul de partid Fetești, județul Ialomița, raportează că oamenii muncii din unitățile industriale ale orașului au îndeplinit .planul la producția-marfă pe trei 
*nl și opt luni, asigurind condiții ca pînă la sfîrșitul lunii august să realizeze o producție suplimentară de 660 milioane lei. materializată în însemnate cantități de tricotaje, confecții și produse ale Industriei alimentare.Oamenii muncii din municipiul 
Medilaș, județul Sibiu, au Îndeplinii, la 10 august, planul la producția-marfă industrială pe opt 
luni aJe acestui an, urmînd să realizeze, pină la sfirșitul lunii, o producție-marfă industrială suplimentară de 1,5 miliarde lei.Oameștiii muncii din cooperația 
meșteșugărească a județului Gorj 
au realizat, la 10 august, preve
derile pe trei ani și opt luni din actualul cincinal la indicatorii specifici activității ce o desfășoară, urmînd ca depășirile ce se vor Înregistra să se cifreze la 75 milioane lei producție-marfă șl prestări servicii, iar la export sporul va fi de Ț4 la sută.

întreprinderea de Avioane 
Bacău a realizat șl depășit planul la 10 august, la producția-marfă, 
pe patru ani ai acestui cincinal, cu 257 milioane lei, 180 milioane lei la producția netă. In condițiile reducerii cheltuielilor materiale cu 70,6 milioane lei.

Datoria externă și protecționismul - obstacole 
majore in calea progresului economico-social

Obiective ale mișcării de nealiniere
subliniate de președintele R.P.D. Coreene

suplimentar șl să pună la dispoziția economiei naționale importante cantități de produse. Este răspunsul concret, faptic al oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării la chemarea secretarului general al partidului de a îndeplini sarcinile de plan pe opt luni pînă la 23 August și pe întregul an pînă la Congresul al XlV-lea al partidului.
Trustul Antrepriză Generală de 

Construcții-Montaj Cluj a Îndeplinit planul pe trei ani șl nouă luni la activitatea de construcții- montaj și de industrie. Pînă la 23 August, colectivele unității vor realiza peste prevederi o producție in valoare de 46,6 milioane lei și, respectiv, de 25,3 milioane lei la acești Indicatori.Oamenii muncii de la întreprin
derea „Electrocentrale" Oradea au raportat depășirea planului pe trei ani și opt luni la producția fizică cu peste 508 milioane kWh, iar la producția-marfă cu peste 375 milioane lei. urmînd ca planul pe patru ani la productia-marfă să fie Îndeplinit la 20 august.

Schela de Producție Gaze Natu
rale Tirgu Mureș a Îndeplinit planul pe trei ani și opt luni Încă de la 8 august. Pină la această dată colectivul unității a livrat e- conomiei naționale, peste plan, o producție de gaze utilizabile In valoare de 70 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprin
derea Rafinăria Ploiești au realizat planul la productia-marfă industrială pe trei ani si opt luni la 9 august, ceea ce a creat posibilitatea obținerii unei producții suplimentare de 410 milioane lei pînă la sfirșitul lunii, în condițiile creșterii productivității muncii cu 2 la sută și a valorii tonei de țiței cu 3 procente.

Combinatul Minier Ploiești a raportat că oamenii muncii din unitățile de profil ale județului Prahova au realizat, Încă de la 27 iulie a.c.. planul la cărbune net pe trei ani și opt luni, obtinlnd o producție suplimentară de 33 mii tone. De asemenea, a fost realizat cu 31 zile mal devreme planul la productia-marfă industrială cu o depășire In valoare de 26 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprin
derea Mecanică de Material Rulant 
Roșiori de Vede, județul Teleor

man, au îndeplinit planul Ia producția-marfă industrială pe trei ani șl opt luni cu 20 de zile mai devreme, ceea ce permite ca pină la sfîrșitul lunii august să se realizeze o producție suplimentară de peste 22 milioane lei.
întreprinderea Mecanică de Ma

terial Rulant Pașcani, județul lași, a realizat pianul pe trei ani și opt luni, la 10 august, dînd peste prevederi o producție-marfă industrială In valoare de 120 milioane lei.Oamenii muncii de la Combina
tul de Prelucrare a Lemnului 
Focșani, județul Vrancea, au raportat îndeplinirea planului la producția pentru export pe primele opt luni ale acestui an. urmind ca pină la sfirșitul lunii august să realizeze o producție suplimentară destinată partenerilor de peste hotare în valoare de 12,3 milioane 
lei.Consiliul oamenilor muncii al 
Întreprinderii „Tractorul" din Bra
șov a raportat că, zilele acestea, a ieșit de pe banda de montaj tractorul cu numărul de fabricație 1 200 000. De asemenea, consiliul subliniază că producția întreprinderii a crescut. în perioada de după Congresul al IX-iea al P.C.R.. de peste patru ori. iar exportul de aproape 20 de ori. unitatea asimilind în fabricație. tractoarele din generația a treia, cu performanțe tehnico-funcționale la nivelul celor mai bune realizări cunoscute pe plan mondial in a- cest domeniu.In încheierea telegramelor, colectivele din aceste unități, asemenea tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, dau expresie hotărârii ferme de a acționa In continuare cu abnegație revoluționară pentru înfăptuirea și depășirea planului, sporindu-și astfel contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei.

QUITO 11 (Agerpres). — Datoria externă este obstacolul cel mai grav care împiedică dezvoltarea economică și socială a Ecuadorului — a arătat președintele țării, Rodrigo Borja, într-un discurs rostit în parlament. Relevînd că în actualele condiții datoria externă, de 11 miliarde dolari, nu poate fi rambursată, întrucît depășește capacitatea de plată a economiei ecuadoriene, el a evidențiat hotărîrea guvernului de a căuta alternative, inclusiv reducerea semnificativă a capitalului datorat, pentru a se elibera resursele financiare necesare dezvoltării. Șeful statului ecuadorian s-a referit la rezultatele planului economic de urgență pus în aplicare și a lansat poporului apelul la unitate de acți

une In vederea Înfăptuirii marilor obiective ale țării.CIUDAD DE MEXICO 11 (Agerpres). — Reducerea cu 50 la sută a barierelor comerciale impuse de statele occidentale industrializate ar putea semnifica o creștere cu 1,8 miliarde de dolari a exporturilor Americii Latine, echivalentul a 13 la sută din exporturile totale ale regiunii — au relevat experți ai Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină și zona Caraibilor (C.E.P.A.L.). în context, ei au evidențiat necesitatea ca țările latino- americane să acționeze unite în fața protecționismului, semnalind ca alternative întărirea activității de export și intensificarea cooperării — transmite agenția Notimex.

PHENIAN 11 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului iugoslav „Oslobodjenie", transmis de agenția A.C.T.C., președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, a subliniat că mișcarea de nealiniere joacă un rol pozitiv asupra evoluției sănătoase a vieții internaționale, în accelerarea procesului de democratizare a relațiilor dintre state. El a arătat, de asemenea, că statele nealiniate trebuie să-și sporească eforturile pen

tru realizarea noii ordini economice Internationale și să sprijine cooperarea Sud-Sud.Arătind că printre obiectivele majore ale activității statelor nealiniate figurează lupta pentru pace, pentru independența națiunilor, președintele Kim Ir Sen a subliniat, itotodată, necesitatea întăririi mișcării, îmbunătățirii metodelor de lucru și creșterii eficienței acesteia.
In sprijinul soluționării situației 

conflictuale din America Centrală

Rolul culturii în procesul dezvoltării
evidențiat la reuniuneaBRASILIA 11 (Agerpres). — La Brasilia au început lucrările primei reuniuni a miniștrilor culturii din 20 de țări ale Americii Latine șl zonei Caraibilor — informează agențiile Prensa Latina și I.P.S. Rolul culturii în procesul dezvoltării, relația cultură-mijloace de informare în masă, apărarea patrimoniului cultural al statelor din regiune, cooperarea constituie principalele subiecte supuse dezbaterilor. De a-

ministerialâ de la Brasiliasemenea, va fi analizată Influența negativă a problemei datoriei externe asupra dezvoltării culturii In statele din regiune.în discursul inaugural, președintele țării-gazdă, Jose Samey, a evidențiat rolul culturii ca factor important în procesul de adîncire a colaborării regionale, unitatea culturală a Americii Latine și zonei Caraibilor avînd un potențial politic de valoare inestimabilă.

HARARE II (Agerpres). — Mișcarea de nealiniere salută planul la care s-a ajuns la recenta conferință centroamericână la nivel înalt cu privire la demobilizarea, repatrierea voluntară sau reașezarea elementelor „contras" de pe teritoriul Hondurasului — informează agenția Prensa Latina. Se menționează că în mai, în capitala Republicii Zimbabwe, s-a desfășurat reuniunea la nivel ministerial a mișcării de nealiniere, care a relevat viabilitatea planului celor cinci țări centroame- ricane privind realizarea păcii în zonă.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — Un grup de 70 de membri ai celor două camere ale Congresului Statelor Unite au adresat președintelui George Bush un mesaj în care se pronunță pentru încetarea ajutorului american acordat grupărilor „contras" nicaraguane care au baze in Honduras. într-o declarație făcută presei, senatorul Dodd a cerut Administrației să accepte realitățile și să recunoască planul comun de soluționare a stării conflictuale din America Centrală aprobat de cei cinci șefi de stat din regiune la recenta reuniune de la Tela.
Regimul de la Pretoria încalcă principiile privind

Social-democrații vest-germani se pronunță pentru
reducerea cheltuielilor

IBONN 11 (Agerpres). — în cazul clnd vor ciștiga alegerile parlamentare din 1990, social-democrații vest-germani vor reduce cheltuielile militare și vor lansa o serie de programe de apărare a mediului înconjurător, au anunțat membri ai conducerii P.S.D., la o conferință de presă la Bonn, cu prilejul prezentării unui proiect de program de guvernămint elaborat de grupul „Fortschritt",

și efectivelor militarecondus de vicepreședintele partidului, Oskar Lafontaine.Rudi Walther, președinte al Comisiei pentru problemele bugetare a Bundestagului, a apreciat, cu acest prilej, că în decurs de 8—10 ani sint posibile reducerea cheltuielilor militare cu 10 miliarde mărci și diminuarea cu aproximativ 100 000 de militari a forțelor armate vest-ger- mane.
Politica antinucleară a Noii Zeelande

reafirmată de noul prim-ministru al țârii

4 Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea
1 recoltării fasolei, orzoaicei de primăvară, ovăzului 
||> și realizarea unor producții mari la hectarIn telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitete județene de partid raportează încheierea recoltării unor culturi de vară șl obținerea de recolte mari, superioare celor planificate. Producțiile foarte bune obținute la cerealele păioase, la celelalte culturi de vară în toate județele țării — se arată în telegrame - au la bază grija și sprijiniri acordate permanent de tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvoltării și modernizării agriculturii. In aceste realizări se regăsesc contribuția științei agricole românești, munca plină de devotament a tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în această ramură de bază a economiei naționale.Comitetul Județean Maramureș al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de fasole și obținerea unei producții medii de 5 015 kg la hectar;

Comitetul Județean Sibiu al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de orzoaică de primăvară și obținerea unei producții medii de 5 025 kg la hectar ; Comitetul Județean Maramureș al P.C.R. raportează terminarea recoltării ovăzului și realizarea unei producții medii de 5 045 kg la hectar.In aceste zile — se arată în telegrame - oamenii muncii de la sate acționează la recoltarea legumelor și fructelor, la stringerea și depozitarea furajelor, la finalizarea pregătirilor pentru campania agricolă de toamnă.In încheierea telegramelor este exprimat angajamentul lucrătorilor ogoarelor de a obține recolte bune la toate culturile, de a pune baze trainice recoltei anului viitor, întimpinînd cu noi fapte de muncă marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XlV-lea al partidului.
LA FASOLE

• Județul Maramureș - 5 015 kg la hectar
LA ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ

9 Județul Sibiu - 5 025 kg la hectar ,
LA OVĂZ

• Județul Maramureș i- 5 045 kg la hectar

Unități cu producții mari la hectar
LA FASOLE

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Frumușița — 5 779 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Smirdan — 5 703 kg la 
hectar

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, oamenii muncii din unitățile amintite raportează terminarea recoltării culturilor de fasole și obținerea unor producții mari, superioare celor planificate.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul oamenilor muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste de a nu-și precupeți forțele pentru a realiza producții cît mai mari, Ia nivelul cerințelor noii revoluții a- grare.

TELEGRAMEPrimul-ministru al Guvernului I Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a adresat o telegramă primului-ministru al Noii Zeelande. Geoffrey Palmer, cu ocazia alegerii sale în această funcție, prin care îl transmite calde felicitări și cele mai bune urări. în telegramă se exprimă convingerea că, prin eforturi comune, relațiile dintre cele două țări șl popoare vor > cunoaște o dezvoltare continuă.
*Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Japoniei, Toshiki Kaifu, prin care II adresează, cu ocazia alegerii în această funcție, cele mai sincere felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin in activitate.în telegramă se exprimă convingerea că guvernele celor două țări își vor aduce, și în viitor, o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea raporturilor de prietenie

și colaborare dintre România (1Japonia.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: „Astăzi, la stadionul Giulești din Capitală vor avea loc primele meciuri din „Cupa Victoria" — ediția a Ii-a. Pe lingă echipa organizatoare a turneului — Victoria București — vor concura la cucerirea trofeului formațiile Rapid București, F.C. Farul Constanta șl F.C.M. Brașov.

★
ȘAH. Meciul pentru titlul mondial de șah dintre actualul campion, marele maestru sovietic Gări Kasparov, și șalangerul, ce urmează a fi desemnat în urma disputării turneului candidaților, va avea loc în Franța, la Lyon, în anul 1990, a decis Federația internațională de șah.
ATLETISM • Cu prilejul unul concurs desfășurat la Leningrad, atleta sovietică Vera Molkova a stabilit un nou record european la proba de 10 km mar? cu timpul de 43’04”. Vechiul record era de 43’07” • în cadrul concursului internațional de atletism de la Grossetto (Italia), americanul Roger Kingdom a cîștigat cursa de 110 m garduri în 13’T0/100 — cea mai bună performanță mondială a sezonului. Alte rezulta-

Cupa Victoria"Azi. de la ora 16. se vor juca, in ordine, partidele : F.C.M. Brașov — Rapid și F.C. Farul — Victoria. Jocurile /vor continua duminică dimineața, la același stadion : partida echipelor învinse în ziua precedentă de la ora 10, iar echipele învingătoare vor juca meciul final de la ora 11,45.
★te : 100 m plat femei : Evelyn Ashford (S.U.A.) — ll”24/100 ; lungime bărbați : Giovanni Evangelisti (Italia) — 8,07 m • Echipa masculină a Europei pentru „Cupa Mondială" la atletism va cuprinde, între alții, pe Daniele San Gouma (Franța) la 100 m, Genaro di Napoli (Italia) la 1 500 m ; Harald Schmidt (R.F.G.) — 400 m garduri ; Alessandro Lam- bruschini (Italia) — 3 000 m obstacole ; Patrick Sjoeberg (Suedia) — înălțime ; Ulf Timmermann (R.D.G.) *— greutate.

POLO. Intr-un meci internațional amical de polo pe apă disputat în localitatea vest-germană Weinheim, selecționatele R.F. Germania și Iugoslaviei au terminat la egalitate : 5—5 (2—1, 0—2, 1—0, 2—2).a

WELLINGTON 11 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă desfășurată la Wellington, noul prim-minls- tru al Noii Zeelande, Geoffrey Palmer, a arătat că va continua politica predecesorului său în ce privește o- poziția față de armele nucleare. El a precizat că va menține interzice
rea accesului In porturile țării a navelor militare ce pot transporta Încărcături nucleare șl că guvernul său va susține acele acțiuni menite 
să ducă la interzicerea experiențelor cu arme atomice în regiunea Pacificului de Sud.

Agendă ecologică
Acțiuni pentru salvarea , 
și extinderea pădurilor

accesul NamibieiNAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — în cadrul unei reuniuni de urgență, Biroul de coordonare al țărilor nealiniate a examinat situația din Namibia în contextul aducerii la îndeplinire a planului O.N.U. de acordare a independenței acestui teritoriu.în comunicatul dat publicității se arată că, in prezent, în Namibia se constată abateri serioase de Ia acest plan, exprimindu-se îngrijorarea profundă în legătură cu faptul că nu există „un minimum de condiții in vederea efectuării de alegeri libere și corecte". Amintindu-se îndeosebi faptul că R.S.A. nu a dizolvat complet detașamentele „Koevoet", unități de poliție specializate in operațiile antiinsurecționale, care încearcă să zădărnicească prin diferite mijloace campania electorală a S;W.A.P.O., în document se adaugă că rămîn intangibile structurile de comandă ale forțelor teritoriale dizolvate din Africa de Sud-Vest, care pot fi mobilizate din nou. Intr-un termen scurt. De asemenea, se exprimă îngrijorarea în legătură cu procesul de înregistrare a alegătorilor. care permite unor cetățeni din R.S.A. să participe la alegeri, în timp ce membri ai S.W.A.P.O. continuă să se afle în închisoare.Biroul de coordonare cheamă pe

la independențăsecretarul general al O.N.U. să-șl continue eforturile în vederea îndeplinirii de către R.S.A. a tuturor prevederilor Rezoluției 435 a Gonși- liului de Securitate și a cerut întrunirea cit mai curind a unei ședințe a consiliului în acest Scop.După cum s-a anunțat la sediul Națiunilor Unite, ședința Consiliului de Securitate pentru examinarea situației din Namibia va avea loc la 14 august.DAKAR 11 (Agerpres). — Agenția PANA a dat publicității în capitala Senegalului un document care relevă că la o reuniune la nivel ministerial a Commonwealthulul, desfășurată la Canberra, în Australia, s-a atras atenția asupra atitudinii regimului din Africa de Sud de a se folosi în continuare de unitățile de poliție Koevoet din Namlbi? — forțe de represiune de o deosebită cruzime. Reuniunea de la Canberra consideră această atitudine a regimului de la Pretoria drept o încălcare a principiilor de bază cuprinse în Rezoluția 435 a Consiliului de Securitate privind accesul Namibiei la independență. Se cere ca R.S.A. să înceteze atitudinea obstrucționistă, un real pericol pentru alegerile libere și corecte ce trebuie să aibă loc in Namibia.
BERLIN II (Agerpres). — In R. D. Germană se plantează pe 

scară tot mai largă noi soiuri de 
copaci rezistenți la boli și la fac
tori poluând. Anul trecut au fost 
plantați puied rezistenți pe o su
prafața de 3 500 ha din totalul de 
23 000 ha cit au reprezentat zonele 
reimpădurlte. Potrivit unor surse 
oficiale citate de agenția A.D.N., 
industria a fost chemată să între
prindă măsuri de reducere a po
luării, dar, pe de altă parte, anul 
trecut a fost necesar să se îm
prăștie îngrășăminte chimice bo
gate in magneziu și calciu pe o 
suprafață de 55 700 ha de păduri 
din cauza creșterii acidității solu
lui. In R.D, Germană pădurile aco
peră peste 3 milioane de hectare, 
reprezentând 27 la sută din terito
riu.

BONN 11 (Agerpres). — In R.F. 
Germania a fost lansat un pro
gram ecologic de apărare a fondu
lui forestier din această țară, de
numit „Salvați pădurile !“. Autori
tățile vest-germane apreciază că 
circa jumătate din fondul forestier 
este afectat de poluarea atmosferi
că, circa 10 la sută fiind în peri
col de distrugere.

ALGER 11 (Agerpres). — In Al
geria a fost declanșată o campanie 
națională de protejare a pădurilor. 
Presa algeriană, citată de agenția 
A.P.S., relevă că pădurile au fost 
crunt exploatate in epoca colonia
lă, fenomen la care se adaugă și lip
sa unor măsuri de protecție. De 
aceea, atit in mediul citadin, cît 
și la , sate, populația este chemată 
să contribuie prin toate mijloacele 
la prezervarea pădurii.

Returnarea unor încărcături 
de deșeuri toxice

LONDRA 11 (Agerpres). — Au
toritățile portului Tilbury, din sud- 
estul Angliei, au refuzat să aprobe 
intrarea in acest port a unei nave 
care transporta deșeuri toxice din 
Canada pentru a fi prelucrate in
tr-o fabrică din South Wales. De 
asemenea, după Tilbury, și portul 
britanic Liverpool a interzis in
trarea in docurile sale a unei nave

transportând 1 500 de tone deșeuri 
toxice din Canada. In ultimul timp, 
mișcarea ecologistă din Marea Bri- 
tanie acuză tot mai vehement gu
vernul că a transformat țara in
tr-o „ladă de gunoi" pentru deșeu- 
rile toxice, în cursul anului 1988 
in această țară intrind 80 000 tone 
de deșeuri toxice, față de ‘4 000 
tone, cit s-a consemnat în 1982.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

ÎNTÎLNIRE. La Varna a avut Ioc o întîlnire între Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, și Julio Anguita, secretar general al P.C. din Spania, aflat în vizită oficială în Bulgaria. Au fost abordate probleme privind colaborarea dintre cele două partide, precjim și o serie de aspecte ale actualității politice internaționale.
ÎN ORAȘUL HO ȘI MIN s-au desfășurat lucrările celei de-a doua conferințe a Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam, transmite agenția V.N.A. Delegații au dezbătut probleme privind activitatea organizației în perioada scursă de la cel de-al treilea congres al său, precum și orientările pentru activitatea viitoare.
PREȘEDINTELE FILIPINELOR, Corazon Aquino, a declarat, în fața Unui grup de congresmeni americani aflați la Manila, că Fili- pinele sînt gata să înceapă tratativele cu Statele Unite privind viitorul bazelor militare americane amplasate pe teritoriul țării. Pe de altă parte, ministrul filipinez de externe, Raul Manglapus, a menționat că Filipinele întreprind pași pentru a putea începe tratativele la finele anului în curs.

SONDAJ. Dacă în prezent ar fi organizate în Marea Britanie alegeri generale, candidații Partidului Laburist (de opoziție) ar obține 44,5 la sută din voturile exprimate. La o asemenea concluzie au ajuns organizatorii unui sondaj de opinie al Institutului „Gallup", ale cărui rezultate au fost publicate de ziarul „The Daily Telegraph" — relatează agenția Efe. Partidul Conservator (de guvernămint) ar obține 34 la sută din voturi.
VOLUMUL EXPORTURILOR IU

GOSLAVE din prima jumătate a acestui an a fost cu 6,1 la sută mai mare decit cel din perioada corespunzătoare a anului trecut — informează agenția Taniug. Totodată, ministrul pentru relațiile economice externe al acestei țări, Franc Horvat, a precizat că datoria pe termen scurt a Iugoslaviei s-a redus de la 1,050 miliarde la 739 milioane dolari, crescind, în același timp, rezervele de devize.
CAPITALA AFGANA, Kabul, a fost din nou atacată cu racheta sol-sol lansate de grupări ale opoziției extremiste. Una dintre acestea a căzut intr-o stație de autobuz, provocind moartea a opt persoane civile, între care și copii — anunță agenția Bakhtar, citată de T.A.S.S,

încheierea întîlnirii la nivel înalt 
a tarilor din „prima linie“ 1LUSAKA 11 (Agerpres). —■ La Lusaka s-au încheiat lucrările reuniunii la nivel înalt a țărilor africane din „prima linie", la care au fost prezenți președinții Angolei, Mo- zambicului, Zambiei și Zimbabwe, Botswana fiind reprezentată de ministrul de externe. La forum au luat parte, de asemenea, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, și secretarul general 

al Congresului Național African

(A.N.C) din Africa da Sud, Alfred Nzo.Participant!! au examinat ultimele evoluții ale situației din Africa australă, evidențiindu-se eforturile depuse de țările africane din „prima linie" și de Națiunile Unite în direcția înfăptuirii planului O.N.U. privind acordarea independenței Namibiei, pentru încetarea conflictelor interne și instaurarea păcii în Angola și Mozambic și pentru lichidarea apartheidului din Africa de Sud.
VIOLENTE DUELURI DE ARTILERIE 

LA BEIRUTBEIRUT 11 (Agerpres); — Duelurile violente de artilerie șl schimburile de focuri declanșate de părțile aflate în conflict în Liban în seara zilei de joi au continuat neîntrerupt pină vineri, provocînd moartea a 34 de persoane și rănirea a peste 150. Ostilitățile produse la Beirut și în alte localități au determinat In ultimele zile numeroși libanezi să se refugieze către regiuni mai sigure.Un bilanț provizoriu al ultimelor cinci luni de tensiune șl violență din Liban semnalează că cel puțin 600 de persoane și-au pierdut viața, iar 2 663 au fost rănite, în majoritate din rîndul populație! civile, informează agențiile de presă.
RATA ȘOMAJULUI în țările membre ale C.E.E. a continuat să se situeze și In luna iunie la nivelul ridicat de 9,3 la sută, se arată într-un document dat publicității la Bruxelles de Oficiul de statistică al C.E.E. Cele mai mari creșteri ale numărului celor lipsiți de un loc de muncă s-au înregistrat în Italia și Danemarca.
RUTE AERIENE ÎNTRE R.D.G. 

ȘI R.F.G. Un avion al companiei Lufthansa, din R.F.G., a aterizat la Leipzig, inaugurind astfel cursa aeriană dintre Frankfurt pe Main și orașul tîrgurilor din R.D.G. — transmit agențiilte A.D.N. și D.P.A. La rindul său, compania Interflug din R.D.G. desfășoară zboruri regulate pe ruta Leipzig — Dilssel- dorf.
NOUL GUVERN AL JAPONIEI, condus de primul-ministru Toshiki Kaifu, a fost învestit in mod oficial de către împăratul Akihito.
SATELIT MILITAR CU MISIU

NE SECRETA. Oficialități de Ia Ministerul Apărării al S.U.A. au confirmat plasarea pe orbită, cu ajutorul navetei spațiale „Columbia", a unui satelit militar a cărui aparatură de „supraveghere" este ținută In secret, transmit agențiile T.A.S.S. și A.D.N.
ELECTRONIȘTI ÎN GREVĂ. Operatorii electroniștl pentru dirijarea traficului aerian francez au început o grevă de cinci zile. Ei revendică îmbunătățirea condițiilor de trai. Este cea de-a treia întrerupere a lucrului a acestei categorii profesionale In ultima lună.

RABAT 11 (Agerpres). — La Rabat, regele Hassan al II-lea al Marocului l-a primit pe Lakhdar Ibra- himi, secretar general adjunct al Ligii Arabe, reprezentant al Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru reglementarea crizei din Liban. Cu acest prilej, au fost examinate ultimele evoluții ale situației pe scena libaneză și pe plan internațional în urma demersurilor Întreprinse pină în prezent de Comitetul tripartit. S-au discutat, totodată, modalități posibile de abordare în continuare a problemei libaneze, urmărindu-se găsirea unor forme general acceptabile de reglementare a crizei.
PESTE 50 DE AVIOANE au fost distruse sau grav avariate pe două aeroporturi civile din Las Vegas (Nevada — S.U.A.) de o furtună care s-a abătut asupra acestei zone, au anunțat autoritățile locale, adăugind că daunele se ridică la circa 16 milioane dolari.
MANEVRE AERONAVALE ALB 

N.A.T.O. în perioada 8—21 septembrie, în zona Mării Baltice și a Mării Nordului vor avea loc manevre combinate aeronavale ale N.A.T.O., denumite codificat „Sharp Spear ’89", a anunțat un purtător de cuvint al alianței. La aceste manevre vor lua parte 270 de nave și submarine și 320 de avioane, din 10 țări membre ale N.A.T.O.
ACȚIUNI ANTIDROG. Prin descoperirea unei cantități de 49 kilograme de heroină pură, poliția mexicană a făcut cea mai mare captură din istoria luptei sale împotriva traficului de droguri. Heroina a fost descoperită in cadrul unui laborator clandestin. Potrivit datelor oficiale, in ultimele opt luni, politia mexicană a descoperit și lichidat 28 de asemenea laboratoare și a arestat aproximativ 5 000 de persoane implicate in traficul și contrabanda cu narcotice.
RECORD. Un batiscaf japonez, cu trei oameni la bord, a stabilit, vineri, un nou record, coborînd la o adîncime de 6 527 metri, la circa 240 kilometri est de Kinkazan, in largul coastelor prefecturii japoneze Miyagi. Nava, de 25 tone, „Shinkai-6 500", și-a bătut propriul record de 6 465 metri, realizat cu o zi înainte.
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