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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
AMBASADORUL MALAYEZIEI

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, vineri, pe Ahmad Faiz

Bin Abdul Hamid, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordi-

ORGAN ÂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN AMBASADORUL REPUBLICII

nar și plenipotențiar al Malayeziei 
in țara noastră. (Continuare in 
pag. a V-a).
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Anul LI Nr. 12 291 Simbătă 27 februarie 1982 6 PAGINI - 50 BANI
Vineri. 26 februarie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a primit

scrisorile de acreditare a noului 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Singa-

pore în țara noastră, dr. Ho 
Guan Lim. (Continuare in pag 
a V-a).

în încheierea lucrărilor Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, într-o amplă și vibrantă cuvîntare,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a adus un fierbinte omagiu țărănimii patriei, tradițiilor ei de luptă și muncă eroică 

pentru libertate, unitate și independență națională, pentru victoria socialismului,
evocînd în emoționante și calde cuvinte 
evenimentele de Ia 1907 - anul afirmării
piț>nice a spiritului revoluționar al 
țărănimii, aliatul principal și de nădejde 
al muncitorimii subliniind semnificația
istorică a marii victorii a acum
două decenii, a cooperativizării agricul
turii, chem înd oamenii muncii de la sate 
să-și valorifice din plin energiile și hăr
nicia in opera de înfăptuire a obiectivelor 
noii revoluții agrare, de înflorire a agri

culturii noastre socialiste

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, participanților la 
plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, în numele Comitetu
lui Central, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, îndelungate; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Plenara a dezbătut pe larg pro
bleme de importanță deosebită 
pentru dezvoltarea agriculturii 
românești, corespunzător hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea al parti
dului și noii etape de dezvoltare a 
societății noastre socialiste. In cen
trul dezbaterilor — în plen și in 
secțiuni — au stat problemele or
ganizării în cele mai bune condiții 
a lucrărilor agricole din acest an 
și. îndeosebi, a lucrărilor din pri
măvară. Se poate spune că discu
țiile au evidențiat atît rezultatele 
obținute, marile posibilități de dez
voltare a agriculturii românești, cît 
și unele greutăți și lipsuri ce s-au 
manifestat și continuă să mai 
existe într-un domeniu sau altul. 
Analiza critică și autocritică a ac
tivității desfășurate de unitățile și 
organele agricole constituie o ga
ranție că se va acționa cu toată 
hotărîrea în vederea lichidării lip
surilor, depășirii greutăților ce se 
mai manifestă și înfăptuirii neabă
tute a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a planului pe 
1982. sporind în acest fel contribu
ția agriculturii la dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre socialiste, 
la bunăstarea poporului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

în acest sens, participanții la dis
cuții au formulat multe propuneri 
cu privire la perfecționarea orga
nizării și conducerii agriculturii, 
la o serie de probleme de ordin 
tehnic și tehnologic — ceea ce de
monstrează nivelul înalt de con
știință și răspundere al oamenilor 
muncii din agricultură, preocu
parea de a acționa cu toată hotă
rîrea în vederea obținerii unor 
producții mai bune în toate sectoa
rele producției agricole, atît vege
tale, cît și animale. însăși compo
nența Consiliului Național al Agri
culturii și dezbaterile care au avut 
loc constituie expresia profundului 
democratism al organizării și con
ducerii agriculturii românești — 
parte integrantă a democrației 

noastre muncitorești, socialiste, 
care asigură participarea țărănimii, 
a oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului nos
tru popor la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, la fău
rirea în mod conștient a propriu
lui viitor, liber și fericit, a viito
rului socialist și comunist. (Aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !**).

Dragi tovarăși,

Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii are loc într-o perioa
dă de o deosebită semnificație is
torică, socială și politică. în aceas
tă primăvară se împlinesc 75 de 
ani de la marea răscoală revolu
ționară țărănească din 1907 și 20 
de ani de la victoria revoluției a- 
grare socialiste — încheierea coo
perativizării agriculturii în țara 
noastră — care a deschis mari 
perspective progresului continuu al 
producției agricole, ridicării bu
năstării țărănimii. (Aplauze și u- 
rale puternice, îndelungate).

De la înalta tribună a plenarei 
Consiliului Național al Agricultu
rii, doresc să aduc un fierbinte o- 
magiu țărănimii noastre, clasă 
care, secole de-a rîndul, a fost pur
tătoarea celor mai glorioase tradi
ții de luptă ale poporului nostru, 
în marile lupte, purtate de-a lun
gul secolelor, împotriva dominației 
străine, pentru neatîrnare și inde
pendență, pentru formarea națiu
nii române și a statului național 
român, țărănimea a avut un rol 
determinant. îi găsim pe țărani 
încă în armatele lui Burebista și 
Decebal, îi găsim în armatele de 
la Rovine și alte bătălii ale lui 
Mircea, despre care Eminescu 
scria că i-a răspuns astfel lui Ba
iazid — pe care, apoi, l-a și bătut :

Eu ? Îmi apăr sărăcia și nevoile
și neamul... 

Și de-aceea tot ce mișcă-n țara 
asta, rîul, ramul, 

Mi-e prieten numai mie, iară ție 
dușman este, 

Dușmănit vei fi de toate, făr-a 
prinde chiar de veste ;

Și, acest lucru poporul nostru și 
țărănimea l-au demonstrat de-a 
lungul secolelor. (Aplauze . șî 
urale puternice; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul**)  
Eminescu mai scria că Mircea i-a 
spus lui Baiazid :

N-avem oști, dară iubirea de moșie 
e un zid 

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă 
Baiazid !

Dar astăzi avem și oști, și dacă 
cineva va încălca pămîntul Româ
niei, va ataca cuceririle noastre 
revoluționare, le vom apăra prin 
munca, prin lupta noastră unită ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

îi găsim pe țărani, pe răzeși, 
în armatele lui Ștefan cel Mare, 
care a dus, după cum știți, un 
mare număr de bătălii pentru ne
atîrnare și independență. îi găsim 
pe țărani, pe moșneni, în ar
matele lui Mihai Viteazul, care, 
cu aproape 4 secole în urmă, 
a realizat pentru prima dată 
unirea românilor, a țărilor ro
mânești, într-un singur stat. (A- 
plauze și urale puternice). Așa 
cum îi găsim pe țărani în nenu
mărate alte bătălii, în armatele lui 
Tudor Vladimirescu, în revoluția 
din 1848. îi găsim pe țărani ca 
participant activi la realizarea U- 
nirii, în 1859. Tot pe țărani îi gă
sim pe cîmpiile de luptă pentru in
dependență în 1877, la Grivița, la 
Smîrdan, la Plevna și în alte 
locuri, înscriind, prin lupta și sîn- 
gele lor, o epopee măreață în ma
rile bătălii împotriva asupritorilor 
străini, pentru independență, pen
tru întărirea statului național ro
mân. (Aplauze și urale puternice).

Iată de ce, într-adevăr, trebuie 
să spunem, și cu acest prilej, că 
întotdeauna țărănimea, muncind și 
asigurînd recolte corespunzătoare 
cu mijloacele pe care le aveau, nu 
a uitat niciodată că trebuie să 
facă totul pentru a asigura dezvol
tarea țării, a națiunii, pentru li
bertatea și independența sa. Ea, 
țărănimea, a purtat greul lupte
lor, a dat cel mai mare tribut de 
sînge, asigurînd, cu sîngele și via
ța celor mai buni fii ai săi, dez
voltarea poporului nostru, a cultu
rii și limbii române. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

în același timp, de-a lungul se
colelor, țărănimea s-a ridicat de 
nenumărate ori la luptă revoluțio
nară împotriva nedreptăților socia
le, a feudalismului și burghezo- 
moșierimii, pentru a-și cuceri li
bertățile și drepturile economice și 
sociale. în multe din aceste bă

tălii revoluționare^ țăranii români 
au luptat în strînsă unitate cu ță
ranii maghiari, germani, de altă 
naționalitate, împotriva asupritori
lor comuni, pentru a fi cu ade
vărat egali in drepturi, liberi și 
stăpîni în țara lor comună — 
România. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate).

O însemnătate deosebită o au, în 
acest proces revoluționar, răscoale
le revoluționare din 1907, care au 
demonstrat maturitatea politică a 
țărănimii, hotărîrea ei de a ac
ționa cu toată energia împotriva 
nedreptăților sociale, a asupririi 
moșierești, pentru lichidarea inega
lităților sociale, pentru a fi stăpî- 
nă pe pămînt și a participa cu în
treaga sa forță la dezvoltarea ge
nerală a țării, la asigurarea inde
pendenței și suveranității patriei. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

în cadrul acestor mari bătălii re
voluționare s-a manifestat pentru 
prima dată într-o formă organiza
tă alianța dintre clasa muncitoa
re și țărănime. Dealtfel, trebuie 
menționat că, odată cu apariția pe 
arena istoriei a clasei muncitoare, 
și luptele revoluționare, inclusiv 
ale țărănimii, au luat forme mai 
puternice, mai organizate — ceea 
ce a făcut să crească rolul și for
ța acestor două clase în întreaga 
viață politică și socială a țării, în 
dezvoltarea și transformarea Româ
niei.'

în anii care au urmat, țărăni
mea a participat, alături de clasa 
muncitoare, la marile bătălii de 
clasă ce au avut loc în această pe
rioadă, la războiul care a dus la 
apărarea independenței și făurirea 
statului național unitar în 1918, 
precum și la lupta împotriva fas
cismului și războiului. Ea a avut 
un rol activ în desfășurarea luptei 
organizate de Partidul Comunist 
Român împotriva războiului, pen
tru ieșirea României din războiul 
dus alături de Germania hitleristă 
și trecerea la lupta împotriva fas
cismului, pentru asigurarea inde
pendenței naționale a României. 
(Aplauze puternice).

înfăptuirea revoluției de elibera
re națională și socială, antifascistă 
și antiimperialistă, la 23 August 
1944, a deschis calea unor mari 
transformări sociale revoluționare, 
dezvoltării democratice și apoi so
cialiste a României. A urmat parti
ciparea activă la război, alături de 

armatele sovietice, împotriva Ger
maniei hitleriste. pentru eliberarea 
deplină a țării de sub dominația 
fascisto-horthistă și, în continuare, 
pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei, pînă la înfrîngerea defi
nitivă a Germaniei fasciste.

Sint cunoscute marile transfor
mări revoluționare, luptele pentru 
lichidarea moșierimii și pentru tre
cerea pămîntului în mîinile țără
nimii, pentru înfăptuirea revoluției 
democratice revoluționare și trece
rea la înfăptuirea revoluției socia
liste.

în toate aceste bătălii revoluțio
nare de mare însemnătate istorică, 
țărănimea a reprezentat o puterni
că forță revoluționară, acționînd, 
in strînsă alianță cu clasa munci
toare, cu celelalte categorii sociale, 
adueîndu-și contribuția inestimabi
lă la toate marile transformări re
voluționare din patria noastră, la 
victoria socialismului în România. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Trecerea la dezvoltarea socialistă 
a României a pus ca o necesitate 
obiectivă — odată cu industriali
zarea socialistă a țării — organi
zarea pe baze noi a agriculturii, 
transformarea sa socialistă. în pro
cesul îndelungat, de 12 ani — de 
la primele cooperative agricole de 
producție din 1949—1950, pînă în 
primăvara anului 1962 — s-a des
fășurat o intensă activitate politi- 
co-organizatorică, creîndu-se condi
țiile pentru trecerea țărănimii pe 
calea cooperativizării, pentru or
ganizarea agriculturii românești pe 
baze socialiste de stat și coopera
tiste. în primăvara anului 1962 am 
încheiat acest proces complex re
voluționar, realizînd organizarea a- 
griculturii pe baze cooperatiste, 
deschizînd o nouă epocă istorică în 
dezvoltarea agriculturii românești.

Prin organizarea socialistă a a- 
griculturii, se poate spune că pen
tru prima dată țărănimea a deve
nit cu adevărat stăpînă pe pămîntul 
pe care lucrează, transformîndu-se 
treptat într-o clasă nouă — clasa 
țărănimii cooperatiste, care consti
tuie o forță importantă în statul 
nostru socialist. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Odată cu organizarea pe baze 
socialiste a agriculturii, s-a pus 
capăt pentru totdeauna exploatării 
moșierești și capitaliste, asupririi 

omului de către om, s-a deschis 
calea realizării principiilor socia
liste de dreptate și echitate socia
lă. în același timp, se poate afir
ma că, odată cu încheierea trans
formării socialiste a agriculturii, 
s-a realizat și dezvoltarea unitară 
a economiei românești în cele două 
sectoare fundamentale de produc
ție materială — industria și agri
cultura.

Acum, cînd aniversăm 20 de ani 
de la încheierea cooperativizării, 
doresc să aduc un călduros oma
giu țărănimii noastre, care a în
țeles că numai pe calea socialistă, 
împreună și în strînsă alianță cu 
clasa muncitoare, își poate asigu
ra cu adevărat dezvoltarea liberă, 
bunăstarea și fericirea sa, și tot
odată își poate aduce o contribu
ție și mai importantă la dezvol
tarea generală a patriei, la întă
rirea forței, independenței și su
veranității României socialiste ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu și 
poporul !“).

în cei 20 de ani, agricultura so
cialistă românească a cunoscut o 
puternică dezvoltare, asigurînd în 
condiții tot mai bune aprovizio
narea populației cu produse agro- 
alimentare și necesitățile de ma
terii prime ale unor sectoare im- 
portante ale industriei noastre. 
Despre toate acestea vorbesc cel 
mai bine cifrele. Astfel, producția 
de cereale a crescut de la 9 600 000. 

Tone în 1962 la circa 20 milioane 
tone în 1980—198). s-a dezvoltat 
puternic producția de floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr, cartofi, le
gume, struguri, fructe și altele. 
Numărul animalelor a crescut ast
fel : la bovine — de la 4 500 000, 
la peste 6 300 000 ; la porcine — 
de la 4 500 000, la 12 500 000 ; la 
ovine — de la 12 000 000, la peste 
17 000 000; la păsări — de la 
34 000 000, la peste 109 000 000.

S-a dezvoltat puternic baza de 
mecanizare, agricultura româneas
că dispunînd astăzi de 155 000 
tractoare, față de 57 500 în 1962, 
precum și de mașinile agricole co
respunzătoare.

De la 190 000 hectare irigate, am 
ajuns Ia aproape 2 300 000. De a- 
semenea, agricultura a primit în 
1981 de 11 ori mai multe îngră
șăminte față de 1962.

Tocmai pe această bază tehni- 
co-materială s-a asigurat creșterea 
continuă a producției agricole. O

dată cu aceasta au crescut veni
turile și s-a ridicat continuu bu
năstarea materială și spirituală a 
țărănimii, a satului nostru.

Aici s-a vorbit — în plen și în 
secțiuni — despre aceste realizări. 
Multe cooperative și unități agri
cole de stat au prezentat produc
țiile deosebit de mari obținute, 
atît la cereale și alte produse ve
getale, cît și în zootehnie. Toate 
acestea vorbesc de la sine, de
monstrează că trecerea pe calea 
socialistă a agriculturii românești, 
eforturile făcute de clasa munci
toare, de statul nostru socialist 
pentru dotarea materială a agri
culturii Tu constituit 'EâzâTfăîhîcă” 
a tuturor succeselor, garanția că 
agricultura noastră va continua să 
se dezvolte și să ocupe un loc im
portant în întreaga economie româ
nească. (Aplauze puternice, înde
lungate).

împreună cu dezvoltarea gene
rală a agriculturii, a economiei ro
mânești, sporirea producției agri
cole a asigurat condițiile creșterii 
continue a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, a 
consumului de bunuri agroalimen- 
tare, care la multe produse a cres
cut, în această perioadă, de mai 
bine de două ori. Dacă ne refe
rim numai la consumul de carne, 
acesta a crescut de ia circa 26 de " 
kg pe locuitor în 1965, la peste 
60 de kg in 1980—1981.

Pornind de la creșterea produc
ției agricole în cei 20 de ani, pu
tem privi cu îndreptățită mîndrie 
marile realizări obținute de la în
cheierea cooperativizării agricultu
rii. Se poate afirma, pe această 
•bază, că viața, realitatea demon
strează cu putere superioritatea 
agriculturii socialiste, forța crea
toare a țărănimii noastre coopera
tiste, a tuturor oamenilor muncii 
de la sate, adevărații realizatori ai 
marilor succese din agricultură. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scande'ază puternic : „Ceaușescu — 
P.C.R.!**,  „Ceaușescu și poporul!**).  
Acum putem să afirmăm cu toată 
fermitatea că numai calea socia
listă a agriciilttirii,"înTorma pro
prietății de stat sau cooperatiste, 
— care se completează în mod ar
monios — poate asigura progresul 
neîntreruptșT'iTpȚdTl agriculturii. "

Doresc să mă refer la unele cri
tici aduse agriculturii socialiste de
(Continuare în pag. a II-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. I)
o serie de ziare din străinătate. Se 
pare că unii nu înțeleg pe deplin 
că, pentru țările în curs de dezvol
tare, pentru o țară ca România, 
problema transformării socialiste 
reprezintă singura cale pentru pro
gresul rapid al agriculturii. Vechea 
cale capitalistă, a proprietății ca
pitaliste, nu mai corespunde în ge
neral — și cu atit mai mult ea nu 
mai corespunde în nici un fel pen
tru țările care au fost jefuite și 
asuprite de imperialism, care și-au 
cucerit independența și care; dacă 
vor să-și consolideze independența 
cucerită, să aibă asigurată hrana și 
să poată să-și asigure progresul 
economic și social, trebuie să 
aleagă numai calea socialistă. 
(Aplauze și urale puternice *, se 
scandează îndelung: „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Știm, și discutăm deschis și pe 
larg, unele lipsuri și greutăți din 
activitatea noastră. In cursul anu
lui 1981, și la începutul acestui an, 
am supus unei analize largi, temei
nice, aproape fiecare sector de ac
tivitate din agricultura noastră. 
Ne-am consfătuit cu oamenii mun
cii din agricultură cum să acțio
năm pentru a putea înlătura orice 
piedici, orice greutăți, pentru a 
face față inclusiv unor condiții cli
matice nu prea bune în unii ani — 
și am ajuns la concluzia că avem 
aceste posibilități. Ceea ce s-a spus 
și la această plenară, ca și în toate 
consfătuirile, demonstrează că, în 
aceleași condiții de climă, am putut 
obține în multe unități cooperatis
te sau unități de stat recolte deo
sebit de mari, pînă la 10—15 tone 
de porumb la hectar. Ați auzit, și 
dealtfel fiecare cunoașteți, că nu 
există județ unde să nu avem un 
număr însemnat de unități care să 
obțină asemenea rezultate. Nu as
cundem deloc greutățile și lipsu
rile, nu așteptăm prietenii sau unii 
răuvoitori de peste graniță să ne 
vorbească de ele. Este in felul nos
tru, al comuniștilor, al poporului 
nostru de a discuta deschis și ce e 
bine și ce e rău. Democrația noas
tră socialistă se bazează tocmai pe 
discuția largă cu masele populare, 
cu toate categoriile sociale, pe 
stabilirea măsurilor și căilor de so
luționare a problemelor, într-o ac
țiune comună, unitară. Sîntem con
vinși că numai împreună cu po
porul vom asigura depășirea ori
căror greutăți, înfăptuirea marilor 
obiective puse de Programul parti
dului, de Congresul partidului, fă- 
cînd ca patria noastră socialistă să 
se ridice continuu pe noi culmi de 
progres și civilizație, să crească 
bunăstarea materială și spirituală 
a poporului — țelul suprem al po
liticii partidului, esența societății 
socialiste pe care o edificăm în 
România! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate; se scandează: 
„CeaușesCu și poporul!").

Dispunem astăzi de o puternică 
bază tehnico-materială, de o pu
ternică forță socială — țărănimea 
— de cadre tehnice și ingineri in 
toate domeniile. De regulă, spunem 
că, de fapt, cadrele hotărăsc totul. 
Aceasta e o afirmație politică care 
se referă, însă, la cadre. Poporul 
nostru cred că spune mai bine cînd 
afirmă : „omul sfințește locul" ; 
adică, de fapt, nu numai cadrele, 
ci poporul, masele hotărăsc dezvol
tarea societății socialiste! (Aplauze 
puternice, îndelungate). In aceste 
condiții putem asigura progresul 
rapid al agriculturii, înfăptuirea 
noii revoluții agrare, corespunzător 
noii etape de dezvoltare, forțelor 
materiale de care dispune agricul
tura noastră.

Dragi tovarăși,

In această perioadă am obținut 
succese importante și în dezvolta
rea industriei socialiste. Față de 
1965, producția industrială a fost 
în 1980 de peste 5 ori mai mare. 
Numai în anii 1970—1980 producția 
industrială a crescut de circa 3 ori. 
S-au dezvoltat puternice ramuri 
industriale cum sînt : metalurgia, 
care a crescut de 4,4 ori față de 
1865, chimia — de 5,8 ori, con
strucția de mașini — de 8,6 ori. O 
puternică dezvoltare a cunoscut, 
de asemenea, industria ușoară, 
care a crescut de peste 5 ori, iar 
industria alimentară — de 2,6 ori. 
S-au dezvoltat, de asemenea, și 
celelalte sectoare ale producției 
materiale, transportul și telecomu
nicațiile. Un puternic avînt au cu
noscut știința, învățămîntul, cul
tura — factori determ-inanți în 
înfăptuirea dezvoltării socialiste a 
patriei, în ridicarea ei pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Pe baza dezvoltării forțelor de 
producție a crescut venitul națio
nal de 3,5 ori, față de 1965, s-au 
asigurat mijloacele necesare atît 
pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale, creșterea avuției națio
nale a poporului, cît și pentru ri
dicarea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii, al 
întregii noastre națiuni. România 

socialistă dispune astăzi de o eco
nomie puternică, capabilă să asi
gure dezvoltarea continuă a țării 
și ridicarea., pe această bază, a bu
năstării generale a întregului po
por.

Sînt cunoscute hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului, 
prevederile celui de-al VII-lea 
plan cincinal. Prin realizarea aces
tor obiective — în centrul cărora 
stă înfăptuirea unei noi calități a 
muncii și vieții în toate sectoarele 
de activitate — România va putea 
trece la un nou stadiu de dezvol
tare, de la țară socialistă in curs 
de dezvoltare la țară socialistă 
mediu dezvoltată.

După cum se știe, în acest cin
cinal, un accent deosebit se pune 
pe asigurarea într-o măsură cit 
mai mare din țară a bazei de ma
terii prime și energetice, precum 
și pe dezvoltarea mai puternică a 
agriculturii, ca ramură principală 
producătoare de produse agroali- 
mentare, pentru acoperirea între
gului necesar de consum și de ma
terii prime pentru o serie de ra
muri ale economiei naționale, în
deosebi pentru industria ușoară.

La plenara Comitetului Central, 
precum și în cadrul unor consfă
tuiri de lucru din cursul anului 
1981 și de la începutul acestui an, 
am dezbătut pe larg — odată cu 
marile realizări, cu succesele obți
nute inclusiv în cursul anului 1981 
— și unele lipsuri și greutăți. S-au 
formulat critici serioase la adresa 
unor neajunsuri care se mai ma
nifestă în diferite sectoare ale ac
tivității, inclusiv în agricultură. 
Vorbind despre aceste greutăți, 
despre lipsuri, chiar despre unele 
greșeli care s-au săvîrșit, nu tre
buie nici un moment să minima
lizăm marile realizări obținute în 
anii construcției socialiste. Nu pu
tem să nu subliniem forța econo
miei socialiste românești, rezulta
tul politicii juste a partidului nos
tru comunist — forța politică con
ducătoare a societății —, al efor
turilor clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, ale tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, ale întregului 
nostru popor, care, în strînsă uni
tate în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, înfăptu
iește neabătut politica partidului, 
Programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Aș dori să adresez și cu acest 
prilej calde felicitări și mulțumiri 
tuturor constructorilor socialismu
lui de la orașe și sate, întregului' 
nostru popor și urarea de succese 
tot mai mari în activitatea de în
făptuire a celui de-al șaptelea plan 
cincinal, a planului pe 1982 ! (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează: „Ceaușescu și 
poporul !“).

Stimați tovarăși.

Dezvoltarea economiei noastre 
socialiste, problemele complexe a- 
părute în economia mondială, ac
centuarea crizei economice — care 
se manifestă, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, în toate sta
tele, inclusiv în țara noastră — 
au determinat adoptarea de măsuri 
corespunzătoare pentru actualiza
rea prețurilor de cost și de produc
ție din industrie și agricultură. A 
apărut ca o necesitate obiectivă 
cerința de a asigura oglindirea cît 
mai reală a cheltuielilor de pro
ducție, materiale și' de forță de 
muncă, astfel incit prețurile să 
joace un rol activ în buna des
fășurare a activității economice, 
în aplicarea principiului socia
list de retribuire după cantita
tea și calitatea muncii, în realiza
rea în viață a noului mecanism e- 
conomic, a autoconducerii și a auto- 
gestiunii. Această actualizare a pre
țurilor a determinat și măsuri de 
majorare a prețurilor de contracta
re și achiziție a produselor agricole, 
ținînd seama de creșterea cheltuie
lilor de producție în agricultură, 
cît și de necesitatea asigurării spo
ririi veniturilor țărănimii. Prin a- 
ceste măsuri de creștere a pre
țurilor de contractare și achiziție 
a produselor agricole, producătorii 
agricoli primesc în plus, calculat 
la producția din 1982, peste 25 mi
liarde lei. Aceasta a făcut necesară 
și măsura de majorare a prețurilor 
de desfacere la produsele agro- 
ali men tare și la unele servicii.

După cum este cunoscut, această 
majorare s-a realizat în condițiile 
creșterii retribuției oamenilor 
muncii, a pensiilor și a indemni
zațiilor pentru copii, ceea ce asi
gură compensarea creșterilor pre
țurilor și o sporire reală a retri
buției în 1982 cu 1,5 la sută față 
de 1980, iar prin majorarea retri
buției, creșterea reală a acesteia 
va fi, în 1983, de circa 4 la sută. 
In același timp, așa cum am men
ționat și cu alt prilej, veniturile 
țărănimii cresc cu circa 25 la sută. 
In general, veniturile populației 

vor crește în acest an cu peste 3 
la sută. Astfel, am realizat o con
cordanță mai bună între prețurile 
din industrie și agricultură, intre 
prețurile de producție și prețurile 
de desfacere a produselor agricole, 
asigurînd și creșterea în continua
re a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

Odată cu aceasta, în agricultură 
au fost luate o serie de măsuri 
pentru mai buna organizare a acti
vității, pentru legarea mai strînsă 
a stațiunilor de mașini și tractoa
re de unitățile de producție, pen
tru îmbunătățirea veniturilor me
canizatorilor și legarea lor mai 
strînsă de producția agricolă, pre
cum și măsuri de perfecționare a 
sistemului de retribuție a coope
ratorilor și a celorlalți oameni ai 
muncii din agricultura coopera
tistă — ceea ce asigură condiții 
de creștere mai puternică a co
interesării materiale a țărănimii.

Toate aceste măsuri sînt îndrep
tate, în primul rînd, în direcția a- 
sigurării cadrului cel mai cores
punzător pentru buna desfășurare 
a activității în agricultură, în ve
derea înfăptuirii planului de creș
tere mai puternică a producției a- 
gricole, vegetale și animale. Aceste 
măsuri asigură înlăturarea marilor 
decalaje ce se creaseră, la un mo
ment dat, între prețurile indus
triale și agricole, între veniturile 
din industrie și agricultură, precum 
și realizarea unei concordanțe mai 
bune, mai echitabile, pe principii 
socialiste. Ele înlătură posibilitatea 
dezvoltării unor contradicții anta
goniste și creează condițiile pentru 
o dezvoltare armonioasă și echi
librată a economiei naționale, a în
tregii vieți sociale.

Este evident că, în procesul dez
voltării multilaterale și complexe a 
forțelor de producție, a vieții so
ciale, pot să se ivească, într-un 
domeniu sau altul, anumite de
reglări, anumite disproporții. Este 
rolul partidului nostru, al statului 
socialist, al organismelor democra
ției noastre socialiste să acționeze 
în mod conștient pentru înlătura
rea oricăror dereglări sau dispro
porții și pentru a asigura dezvol
tarea în continuare a forțelor de 
producție în mod echilibrat, a- 
ceasta constituind o necesitate a 
înfăptuirii socialismului șl comu
nismului. Trebuie să fim pe deplin 
conștient! că nu este deajuns să 
spunem că în socialism nu pot 
apărea contradicții. Dealtfel, noi am 
mai discutat această problemă și 
am ajuns la concluzia că este o 
teză care a fost infirmată de viață. 
Și în socialism, ca în orice societa
te omenească, există, se dezvoltă 
și contradicții — și ele pot ajunge 
chiar la contradicții antagoniste, 
pot duce la ciocniri.

Tocmai în aceasta constă însă 
superioritatea socialismului, care, 
pornind de la concepția revo
luționară despre lume și viață, 
ținînd seama de realități și de le
gitățile obiective, trebuie să ac
ționeze în așa fel încît să sesizeze 
apariția anumitor disproporții sau 
neajunsuri, a anumitor contradic
ții — și să nu aștepte ca ele să se 
amplifice; dimpotrivă, să acționeze 
la timp, în mod organizat și con
știent pentru soluționarea lor, pen
tru a stabili, în noile con
diții, un nou echilibru și a 
asigura astfel dezvoltarea ar
monioasă a societății socialiste. In 
acest spirit a acționat, acționează 
și va acționa partidul nostru co
munist, îndeplinindu-șl rolul de 
forță politică conducătoare, care, în 
strînsă unitate cu poporul, asigu
ră dezvoltarea continuă a României 
pe calea socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, înde
lungate; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

In același timp, prin măsurile 
luate, dorim să asigurăm condiții 
materiale mai bune pentru ca un 
număr mai mare de tineri să ră- 
mînă, să se specializeze și să lu
creze în agricultură — ramură de 
importanță deosebită în economia 
românească.

Considerăm că toate măsurile 
luate în ultimul timp în domeniul 
agriculturii creează un cadru mai 
bun — și organizatoric, și mate
rial, și politic — pentru realizarea 
neabătută a programului de dez
voltare a agriculturii, de înfăptui
re a noii revoluții agrare, asigu
rînd un nou șl puternic avînt al 
agriculturii socialiste, corespunză
tor cerințelor societății noastre, ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al Doporu- 
lui, creșterea contribuției acestei 
importante ramuri a economiei na
ționale la dezvoltarea generală a 
patriei, la întărirea independenței 
și suveranității României. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,

Congresul al XII-lea al partidu
lui, trasind obiectivele dezvoltării 
generale a economiei românești, 
punînd în centrul preocupării dez

voltarea bazei energetice și de ma
terii prime interne, a atras în mod 
deosebit atenția și a stabilit sar
cina dezvoltării mai puternice a 
agriculturii, ca una din ramurile 
principale ale economiei românești, 
care are un rol hotărîtor în dez
voltarea generală a țării. Pornind 
de la necesitatea realizării unei noi 
calități a muncii și vieții în toa
te domeniile de activitate, Con
gresul a stabilit ca obiectiv fun
damental realizarea în acest cin
cinal a unei noi revoluții agrare, 
corespunzător cu noua etapă de 
dezvoltare a forțelor de producție, 
a societății socialiste românești.

In actualul cincinal trebuie să 
realizăm o producție medie anuală 
de cereale de 26—27 milioane tone, 
iar in acest an, 1982, planul preve
de realizarea unei producții da 
cereale de circa 24 milioana 
tone. După cum se cunoaște, 
cultivăm cu cereale mai bine 
de 6 milioane de hectare. Dacă 
m-aș referi nu la producțiile 
despre care s-a vorbit aici — 
de 5 000—6 000 kg la grîu, de 6, 8, 
10 și peste 10 mii kg la porumb — 
ci la producții medii de 4 000 kg 
la hectar, putem spune că am reali
za în bune condiții planul pe 1982. 
Avem în acest sens toate condi
țiile necesare, inclusiv semințe de 
înaltă productivitate — și trebuie 
să acționăm în așa fel încît să 
realizăm în acest an cel puțin 
producțiile stabilite prin plan.

Este necesar să dezvoltăm, de 
asemenea, producția legumicolă, 
care să asigure consumul sporit de 
legume al populației, precum și o 
rezervă pentru alte necesități. încă 
din acest an planul prevede reali
zarea unei producții de peste 6,5 
milioane tone de legume, de 
aproape 6 milioane tone de cartofi, 
ceea ce va asigura satisfacerea de
plină a necesităților de consum ale 
populației. De asemenea, trebuie 
să dezvoltăm puternic producția 
de floarea-soarelui, de sfeclă și 
celelalte plante tehnice, atît pentru 
asigurarea uleiului, a zahărului, 
cît și a fibrelor de in și cînepâ 
pentru necesarul industriei și pen
tru alte nevoi ale economiei na
ționale. ,

O dezvoltare puternică trebuie 
să realizăm în pomicultură și viti
cultură, unde dispunem de mari 
suprafețe cu vil și pomi. Trebuie 
să ne concentrăm atenția pentru 
realizarea unor producții care să 
satisfacă pe deplin necesitățile de 
consum și alte cerințe ale indus
triei și economiei naționale.

în mod deosebit trebuie să ac
ționăm pentru dezvoltarea mai 
puternică a zootehniei noastre. 
Așa cum am menționat, am obți
nut o creștere importantă a efec
tivelor de animale. Recensămîntul 
din februarie al acestui an a ară
tat că la porcine am obținut anul 
trecut o creștere de peste 900 mii 
capete, ajungînd la peste 12 mi
lioane de porcine. La ovine am 
realizat, de asemenea, o creștere 
importantă^ ajungînd la circa 
17 300 000, eu aproape 2 000 000 mai 
mult decît s-a apreciat în Comu
nicatul privind realizarea planului 
pe 1981. Am obținut, de asemenea, 
o creștere puternică a efectivelor 
de păsări, cu peste 11 000 000 de 
capete. Trebuie să menționez însă 
că, din păcate, la bovine efecti
vele sînt mai mici cu circa 180 000 
capete. Pe total, efectivele de ani
male de care dispunem asigură con
dițiile necesare înfăptuirii planului 
de dezvoltare a zootehniei și rea
lizării bunei aprovizionări cu car
ne și produse animaliere. Sint ne
cesare măsuri hotărîte pentru rea
lizarea programelor de creștere a 
efectivelor de animale la toate spe
ciile. Avem în vedere ca, în acest 
cincinal, să creștem suplimentar 
circa 2 000 000 de oi cu lină fină, 
pentru a asigura satisfacerea în 

întregime a necesarului de lină fină 
pentru industria românească și a 
renunța la importuri.

Trebuie să asigurăm, de aseme
nea, creșterea mai puternică a e- 
fectivelor de bovine, punînd un 
accent, deosebit pe sporirea pro
ducției de lapte și pe realizarea 
greutății la tăiere. Cu efectivele 
de porcine de care dispunem, 
avem toate condițiile să asigurăm 
carnea de porcine necesară și 
chiar un anumit supliment, pentru 
a nu tăia bovinele sub greutatea 
optimă și a realiza efectivele pe 
care ni le-am propus pentru 1985 
în cadrul programului de auto- 
apro vizionare.

Am discutat în ultimul timp pe 
larg problemele furajării. S-au sta
bilit măsuri corespunzătoare și 
s-au adoptat norme de furajare a 
animalelor în concordanță cu prac
tica mondială, cu realitățile din 
țara noastră. Este necesar să ac
ționăm cu toată hotărîrea pentru a 
realiza în cele mai bune condiții 
baza furajeră, în conformitate cu 
normele de consum cunoscute, pre
cum și pentru a folosi rațional și 
cu maximum de eficiență toate 
resursele de care dispunem. Este 
necesar ca fiecare județ, fiecare 
unitate să ia toate măsurile pentru 
asigurarea bazei furajere și a unei 
rezerve necesare pentru eventuale 
condiții mai grele de climă, spre 
a asigura în acest fel realizarea în 
întregime a dezvoltării zootehniei 
și a producției animaliere.

Se impun măsuri hotărîte pentru 
modernizarea în acest an a tuturor 
grajdurilor și saivanelor, pentru a- 
sigurarea apei și a tot ce este ne
cesar unei zootehnii moderne.

O atenție deosebită este necesar 
să se acorde pășunilor și fînețelor, 
care reprezintă aproape 4 500 000 
hectare și care trebuie să intre în 
planul agricol, în planul de ame
najare, de cultivare, ca orice altă 
activitate agricolă.

încă cu doi ani în urmă am 
trecut la principiul autogospodări- 
rii și autoaprovizionării. Pe această 
bază, consumul de produse agro- 
alimentare, inclusiv la lapte și ouă, 
s-a stabilit în raport și proporțio
nal cu realizarea producției de 
către fiecare județ. La sfîrșitul a- 
cestui an am trecut la o formă mai 
bună, la întărirea și accentuarea 
autoconducerii și autoaprovizionă
rii. Pornind de la consumul reali
zat, de la greutatea la tăiere a a- 
nimalelor, am asigurat fiecărui 
județ numărul de animale necesare 
în vederea satisfacerii consumului 
de carne, lapte, ouă și alte pro
duse animaliere, precum și de le
gume și alte produse.

Este necesar ca fiecare județ să 
acționeze cu hotărîre pentru a a- 
sigura cel puțin o greutate minimă 
la tăiere, la bovine — de 400 kg, 
la porcine — de 110 kg, la ovine 
— de 35 kg. Acestea sînt greutăți 
minime, pentru că, în mod normal, 
putem și trebuie să realizăm o 
greutate mai mare la tăiere și, pe 
această bază, să asigurăm o pro
ducție suplimentară de carne. 
Ținînd seama de faptul că pentru 
realizarea greutății la tăiere la bo
vine este necesară o perioadă mai 
lungă, de circa doi ani — doi ani 
și jumătate, iar la bovinele adulte 
de la 4 ani în sus, este necesar să 
facem toate eforturile și să înțe
legem cu toții că nu mai trebuie 
să tăiem bovinele sub greutatea 
stabilită. Mai bine să mîncăm un 
an și jumătate — doi ani mai 
puțină carne de bovină, pentru a 
putea intra în normal și a asigura, 
după aceea, un consum de 20 kg și 
chiar peste 20 kg carne bovină 
anual pe locuitor.

In cadrul autoaprovizionării por
nim de la consumul de cereale pe 
locuitor în 1980, care a fost în me

die de 173 kg — printre cele mai 
mari consumuri din lume. La sfîr
șitul anului 1981 am stabilit să 
asigurăm pentru 1982 circa 180 kg 
cereale pe locuitor, inclusiv pentru 
zonele de munte unde nu se pro
duc cereale în cantități suficiente, 
în felul acesta asigurăm pentru 
întreaga populație un consum co
respunzător de pîine și produse din 
făină și mălai. Desigur, realizarea 
acestui consum mediu de cereale 
pe locuitor, ca și la alte produse 
dealtfel — care este mai mare 
decît cel din 1980 — nu trebuie în
țeleasă în mod mecanic și egalita
rist, ci trebuie să se țină seama 
de diferențele de consumuri în ra
port de muncă, de vîrstă și alte 
cerințe. Atrag atenția asupra aces
tui lucru pentru că unele județe 
au acționat în mod egalitarist, 
neînțelegind că media consumului 
nu înseamnă că toți, indiferent de 
munca pe care o prestează și de 
vîrstă, trebuie să consume aceeași 
cantitate de produse. în curînd se 
va publica, dealtfel, programul 
privind normele unei alimentații 
raționale, științifice, în care se vor 
menționa consumurile ce trebuie 
avute în vedere în raport de mun
că, de vîrstă, de alte condiții și 
activități.

Pentru asigurarea bunei aprovi
zionări cu produse agroalimentare 
este necesar să se realizeze în în
tregime contractările și achizițiile 
de animale și produse agricole ve
getale și animale. Trebuie să fie 
bine înțeles că, în cadrul dezvol
tării armonioase a celor două sec
toare de bază ale economiei româ
nești — industria și agricultura — 
schimbul de produse trebuie să se 
realizeze în așa fel încît industria 
să asigure la prețuri stabile pro
dusele industriale necesare, inclu
siv mașini agricole, produsele chi
mice și altele, iar agricultura să 
asigure produsele agricole animale 
și vegetale necesare bunei aprovi
zionări a populației, tot la prețuri 
stabile. Aceasta reprezintă o cerin
ță obiectivă a unei dezvoltări ar
monioase, fără contradicții, a so
cietății noastre socialiste, a unor 
raporturi sociale stabile între oraș 
și sat, a întăririi alianței dintre 
muncitori și țărani.

Așa cum am menționat în con
sfătuirile pe care le-am avut, in
clusiv în ședința de lucru de la 
Comitetul Central, trebuie să pu
nem capăt cu desăvîrșire oricăror 
acțiuni de speculă cu orice fel de 
produse. Comerțul socialist, siste
mul nostru de organizare a schim
bului și desfacerii produselor in
dustriale și agricole asigură pe 
deplin buna aprovizionare a popu
lației cu tot ce este necesar, la pre
țuri stabile. De aceea, trebuie să ac
ționăm cu toată hotărîrea împotri
va unor elemente izolate, a acelora 
care ar dori să trăiască pe seama 
speculei, fără muncă. Pornind de la 
faptul că societatea noastră este so
cietatea muncii libere, conștiente, 
că nimeni nu poate trăi pe seama 
speculei și exploatării, că nimeni 
nu poate realiza venituri fără 
muncă — trebuie să luăm poziție 
hotărită împotriva oricăror ma
nifestări străine de principiile so
cialiste ale societății noastre. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Doresc să atrag încă o dată 
atenția că este necesar să se ac
ționeze cu hotărîre în vederea rea
lizării producției stabilite și să se 
acorde o grijă deosebită bunei a- 
provizionări a populației cu pro
duse agroalimentare în raport cu 
prevederile programului de apro
vizionare, ale planului pe 1982 și 
pe întregul cincinal. Avem tot ce 
este necesar pentru a asigura o 
bună aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare. Nu do
resc să mă refer la produsele in

dustriale, pentru că, în acest do
meniu, industria noastră socialistă 
este în stare să satisfacă pe deplin 
cerințele. Dealtfel, consumul la 
care am ajuns la multe produse 
industriale este la nivelul — și la 
unele articole chiar depășește con
sumul — din multe țări dezvoltate.

Stimați tovarăși,

înfăptuirea marilor obiective 
privind dezvoltarea agriculturii în 
acest cincinal impune măsuri ho
tărîte pentru buna folosire a fon
dului funciar, pentru a asigura ca 
întreaga suprafață agricolă și ara
bilă a țării să fie folosite la ma
ximum. Dispunem în momentul 
de față numai de 0,45 ha teren 
arabil pe locuitor și de 0,65 ha te
ren agricol, luînd în calcul și pă
șunile și fînețele. Am subliniat că 
dispunem de acestea, în momen
tul de față, pentru că an de an 
populația crește și, deci, în fiecare 
an scade suprafața pe locuitor. Pe 
această suprafață trebuie să obți
nem producțiile necesare de cerea
le, de legume, inclusiv ceea ce este 
necesar pentru dezvoltarea zooteh
niei. De aceea, subliniez încă o 
dată că trebuie să acordăm o aten
ție deosebită cultivării și obținerii 
unor producții cît mai mari pe 
fiecare metru pătrat, pe întreaga 
suprafață arabilă, cît și pe cele 4,5 
milioane hectare de pășu șV fi
nețe. Fiecare unitate agrfe de 
stat și cooperatistă, fiecare țăran, 
fiecare locuitor care deține sub o 
formă sau alta teren agricol și ara
bil , trebuie să asigure cultivarea 
fiecărui metru de teren și să obți
nă maximum de producție.

în acest cadru, fiecare unitate 
agricolă trebuie să stabilească pla
nul de producție în raport cu con
dițiile de teren și de climă, culti- 
vînd acele produse care pot asigu
ra o producție maximă, pornind 
de la necesitatea asigurării produ
selor prevăzute atît pentru consu
mul propriu, cît și pentru fondul 
de stat de produse agroalimentare 
Doresc să subliniez încă o dată 
necesitatea de a se acorda o aten
ție deosebită unităților agricole, 
îndeosebi cooperativelor mai slab 
dezvoltate, pentru a le ridica, în 
următorii doi ani, la nivelul celor 
mediu dezvoltate. Aceasta trebuie 
s-o realizăm pornind de la organi
zarea corespunzătoare a muncii, 
care trebuie să asigure creșterea 
producției și a veniturilor coope
ratorilor.

Avem în vedere — așa cum ați 
putut vedea din materialul pre
zentat în plenara Consiliului Na
țional —- să venim în ajutorul uni
tăților agricole, al cooperativelor și 
țăranilor particulari pentru orga
nizarea diferitelor activități de 
producție suplimentare. Ne gîndim 
ca în zonele de deal șl munte să 
acordăm, pe o perioadă de timp 
mai îndelungată, de 10 te
renuri pentru cultivarea și â*rtage-  
rea fructelor de pădure. De ase
menea, ne gîndim să asigurăm 
unităților sau unor țărani de la 
munte o suprafață de pădure de 
cîteva sute de hectare — mă re
fer aici la cooperative — de pe care 
să strîngă ciuperci, terenuri pe 
care, desigur, să le îngrijească.

Avem în vedere ca unitățile co
operatiste și cetățenii care vor în
cheia aceste contracte de lungă 
durată să asigure nu numai strîn- 
gerea, dar și întreținerea și chiar 
plantarea de noi arbuști, îngriji
rea și creșterea lor, în condițiile 
contractării producției cu unitățile 
de stat corespunzătoare. Pe această 
bază se vor crea condiții ca unele 
cooperative care dispun de supra
fețe mai mici de teren să poată
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. a II-a)
desfășura activități productive în 
domeniul la care m-am referit.

Totodată, este necesar să dezvol
tăm diferite activități industriale, 
de artizanat și altele, de participa
re, în mod organizat, a cooperato
rilor la îngrijirea pădurilor, luîn- 
du-se prin contract — sub condu
cerea organelor silvice — întreți
nerea pădurilor, plantarea pomilor 
și altele, care să asigure astfel 
muncă, precum și venituri sigure 
și permanente unităților coopera
tiste și cooperatorilor.

Este necesar să înțelegem, to
varăși, că noile condiții de retri
buție deschid posibilitatea creșterii 
puternice a veniturilor. Aceste ve
nituri sînt nemijlocit legate de 
muncă, de producție. Trebuie să 
înțelegem bine că nimeni nu poate 
să aibă venituri garantate fără 
muncă, că nimeni nu poate trăi în 
societatea socialistă fără a munci. 
De aceea, trebuie să luăm măsuri 
serioase pentru a asigura o bună 
organizare și condiții de muncă și 
de producție pentru toate unitățile 
cooperatiste, pentru toți cetățenii, 
astfel încît pe măsura creșterii 
producției să sporească veniturile, 
să crească și bunăstarea lor și a 
familiilor lor, odată cu creșterea 
bunăstării generale a țării. (A- 
plauze puternice, prelungite).
j Este necesar să acționăm în con- 
^nuare pentru perfecționarea or- 

zării și conducerii agriculturii, 
ppncru lărgirea democrației socia
liste și creșterea răspunderii oame
nilor muncii din agricultură, a co
operatorilor în organizarea și des
fășurarea activității. Pentru că ei 
sînt proprietarii, ei sînt producă
torii, ei sînt și beneficiarii — și ei 
trebuie să hotărască cum trebuie 
să se desfășoare activitatea în toa
te aceste unități.

Se impune să acționăm cu toată 
fermitatea pentru creșterea rolului 
unităților de bază ale agriculturi 
— I.A.S.-uri, S.M.A.-uri, cooperati
vele agricole de producție. In ca
drul lor trebuie să acordăm aten
ția corespunzătoare planurilor, 
programelor și tuturor măsurilor 
de producție, de creștere a venitu
rilor, de bună organizare a întregii 
activități.

Pornind de la aceasta, trebuie 
să organizăm în așa fel activitatea 
consiliilor unice agroindustriale, 
încît să nu dipainuăm răspunderile 
unităților de bază — ale I.A.S.- 
urilor, S.M.A.-uri lor, cooperative
lor agricole de producție — dar să 
asigurăm, totodată, o bună specia
lizare. o mai bună raionare și o 
mai bună folosire a pămîntului, a 
mijloacelor de mecanizare, să 
creăm condiții pentru a se organi
za împreună, în cadrul consiliilor, 
activitatea de industrializare, de 
valorificare și altele.

Trebuie să se acorde un ajutor 
și mai puternic țăranilor din zo
nele necooperativizate, sprijinin- 
du-i cu tot ce este necesar, inclu- 

f- '-vcu mașini și unelte agricole, cu 
nicale și alte produse, cu se- 

Brnhțe, animale de rasă, în vederea 
dezvoltării producției.

în perfecționarea conducerii și 
organizării agriculturii, sarcini im
portante revin direcțiilor generale. 
Ministerului Agriculturii, Consiliu
lui Național al Agriculturii. Au 
fost luate măsuri pentru organiza
rea mai bună, mai suplă a Minis
terului Agriculturii și a direcțiilor 
generale — așa cum am discutat 
dealtfel în ianuarie — ceea ce va 
face ca un număr de cîteva mii de 
oameni, de specialiști, să poată fi 
trimiși în unitățile agricole de bază 
pentru a asigura sprijinul necesar 
înfăptuirii programului de dezvol
tare a agriculturii, de creștere a 
producției agricole. Este necesar 
ca atît direcțiile generale județe
ne. cît și Ministerul Agriculturii, 
Consiliul Național — ca organ co

lectiv — să-și îndeplinească mai 
bine rolul pe care îl au, să asigure 
controlul, îndrumarea operativă și 
soluționarea la timp a probleme
lor multiple pe care le ridică viața, 
activitatea din agricultură.

în același timp este necesar să 
se asigure perfecționarea activită
ții de cercetare, de realizare a se
mințelor de înaltă productivitate, 
de îmbunătățire a raselor de ani
male, perfecționarea continuă a 
tehnologiilor, a sistemului de fu
rajare. Dispunem, în cercetare, de 
forțe tehnice, de cadre capabile, 
care, în strînsă legătură cu produc
ția, cu unitățile agricole, pot solu
ționa rapid toate problemele și ce
rințele dezvoltării unei agriculturi 
moderne, de înaltă productivitate.

în conformitate cu principiile 
autoconducerii și autoaprovizionă- 
rii, sarcini mari revin consiliilor 
populare comunale și județene 
care trebuie să exercite îndruma
rea și controlul înfăptuirii la timp 
și în bune condiții a lucrărilor 
agricole, așa cum prevăd legile 
țării.

De asemenea, organele și orga
nizațiile de partid din unitățile a- 
gricole, din sate și comune au 
răspunderi de însemnătate deose
bită pentru unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, ale în
tregii țărănimi, în vederea înfăp
tuirii sarcinilor privind creșterea 
producției agricole. Este necesar 
ca toate comitetele județene de 
partid să asigure conducerea și 
controlul permanent al activității 
agricole. Să facem astfel încît 
agricultura fiecărui județ să asigu
re, în conformitate cu planul și 
programul de autoaprovizionare, 
tot ce este necesar și să se dezvol
te la un nivel tot mai înalt, fi
nind seama de cerințele care stau 
în fața agriculturii, a posibilități
lor de care dispunem ! Avem tot 
ce este necesar — și eu sînt con
vins că plenara Consiliului Națio
nal va da un imbold puternic des
fășurării activității în agricultură, 
înfăptuirii planului pe 1982, a 
planului cincinal, a programului 
general de înfăptuire a noii revo
luții agrare. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Stimați tovarăși,

în centrul preocupărilor plena
rei din aceste două zile au stat 
problemele agriculturii noastre 
socialiste. Doresc totuși să mă re
fer, pe scurt, la unele probleme 
internaționale.

Așa cum am menționat și altă 
dată, cu cît economia noastră — 
deci și agricultura — obține rezul
tate mai bune, cu cît societatea 
noastră socialistă se dezvoltă mai 
puternic, cu atît crește contribuția 
țării noastre la întărirea colabo
rării cu țările socialiste, cu atît 
sporește aportul său la creșterea 
prestigiului socialismului, contribu
ția României la realizarea unei po
litici de destindere, de pace și in
dependență națională. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate : se 
scandează puternic : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“ „Ceaușescu — pace !“).

Știm bine că pentru a realiza 
programul nostru de dezvoltare in 
toate domeniile, pentru a asigura 
folosirea mijloacelor materiale și 
umane în direcția dezvoltării eco
nomiei naționale și ridicării bună
stării poporului, avem nevoie de- 
pace. Dar nevoie de pace au, in 
aceeași măsură ca și noi, toate po
poarele. Nici un popor, indiferent 
de orînduirea socială sau de nive
lul său economic, nu se poate dez
volta în condițiile intensificării 
cursei înarmărilor, ale uriașelor 
cheltuieli care se fac astăzi pentru 
noi mijloace de distrugere a omu
lui.

Iată de ce problema centrală a 
activității noastre internaționale 

este lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru a opri ampla
sarea de noi rachete cu rază me
die de acțiune în Europa și pentru 
retragerea celor existente. în ge
neral, pentru trecerea la dezarma
re și, în primul rînd, la dezarma
rea nucleară.

Noi, toate țările europene, dacă 
nu vom opri amplasarea de noi ra
chete nucleare, dacă nu vom acțio
na cu toate forțele pentru elimi
narea totală a armamentelor nu
cleare din Europa, vom fi puse in 
situația de a cădea victimele aces
tor armamente. Practic, nu va e- 
xista nici o națiune — fie din Est 
sau Vest, din Nord sau Sud — 
care să nu se găsească în raza de 
acțiune a acestor rachete. Ele, ar
mele nucleare de orice fel, repre
zintă un pericol grav pentru exis
tența fiecărui popor, pentru însăși 
existența vieții pe continentul 
nostru, pe planeta noastră ! Iată 
de ce trebuie să facem totul pen
tru pace, pentru dezarmare ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung: „Ceaușescu — 
pace !“).

Sînt. într-adevăr, multe proble
me de soluționat in lumea de 
astăzi. încordarea a devenit deo
sebit de gravă — și trebuie să ac
ționăm! România se pronunță ferm 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor dintre state, 
numai și numai pe calea tratative
lor. Nu poate exista nici o justi
ficare pentru recurgerea la calea 
militară. Dealtfel, însăși viața 
demonstrează că este mai ușor, cîte- 
odată, să se înceapă un conflict, 
dar este foarte greu să i se pună 
capăt.

Iată de ce. pornind de Ia răspun
derile față de viitorul pașnic al 
poporului nostru, al Europei și al 
întregii lumi, România, partidul și 
statul nostru acționează și dez
voltă larg relațiile sale internațio
nale cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, se pronunță 
cu toată fermitatea pentru a se 
pune capăt politicii de forță și de 
amenințare cu forța, pentru reali
zarea relațiilor dintre state în baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, a respectului independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

România acordă o însemnătate 
deosebită dezvoltării colaborării și 
prieteniei între țările balcanice, 
realizării în Balcani și în alte zone 
ale Europei a unor regiuni fără 
arme nucleare. Avem convingerea 
că realizarea unei zone denuclea- 
rizate în Balcani este în interesul 
tuturor popoarelor din această re
giune și din întreaga Europă, al 
cauzei generale a colaborării, des
tinderii, securității și păcii în lume.

Acordăm, totodată, o mare în
semnătate problemelor subdezvol
tării, înfăptuirii noii ordini econo
mice internaționale — și conside
răm că este necesar să se acțio
neze cu mai multă fermitate în 
această direcție. Este tot mai evi
dent că pacea, destinderea sînt ne
mijlocit legate de lichidarea sub
dezvoltării, de realizarea noii or
dini economice internaționale.

La soluționarea tuturor acestor 
probleme complexe este necesar să 
participe activ toate statele, fără 
deosebire de mărime, de orînduire 
socială. Desigur, un rol deosebit 
trebuie să-1 aibă, în acest sens, 
țările mici și mijlocii, țările în curs 
de dezvoltare, țările nealiniate, 
care trebuie să participe activ la 
soluționarea tuturor problemelor, 
la asigurarea păcii și independen
ței naționale.

Se impune să se acorde o mai 
mare încredere organismelor inter
naționale, Organizației Națiunilor 
Unite. Ele oferă un cadru organi
zat care asigură soluționarea de
mocratică și participarea în con
diții de egalitate a tuturor statelor
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la rezolvarea problemelor care 
preocupă astăzi omenirea.

Un rol important îl au în aceas
tă privință dezvoltarea relațiilor 
dintre state, intensificarea contac
telor, buna cunoaștere și înțelege
re între popoare. în acest sens, o 
răspundere de importanță deosebi
tă revine mijloacelor de informare 
în masă — radioteleviziunii, pre
sei. Am fost bucuros că, în zilele 
trecute, în capitala țării noastre 
s-a desfășurat o reuniune interna
țională cu participarea unui număr 
important de reprezentanți ai a- 
cestor mijloace de informare, care 
au discutat tocmai problemele 
păcii, colaborării, destinderii și in
dependenței naționale. După cîte 
am fost informat, ei au ajuns la 
concluzii bune — și sper că acestea 
se vor reflecta în transmisiunile 
de radio și televiziune, în presa 
respectivă, în sensul unirii efortu
rilor popoarelor europene cu ale 
popoarelor de pretutindeni, pentru 
a asigura pacea, pentru a apăra 
dreptul suprem al) oamenilor la 
existență, la viață. (Aplauze și 
urale puternice).

Fără îndoială, în lume sînt nu
meroase probleme. în fiecare țară 
apar multe greutăți și probleme. 
Noi considerăm că țările europe
ne. spre exemplu, ar trebui să con
lucreze mai strîns între ele, să se 
întrajutoreze în depășirea unor 
greutăți, în realizarea unei unități 
mai puternice a Europei, pe baza 
respectării orînduirii sociale și in
dependenței fiecărei țări. Unitatea 
Europei, în condițiile diversității 
naționale și de orînduire, consti
tuie o necesitate pentru progresul 
fiecărei națiuni, pentru destindere 
și pace pe continent și în întreaga 
lume. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung : „Ceaușescu 
— pace !“). Noi cerem mijloacelor 

de informare în masă din țara 
noastră să acționeze în acest spi
rit, să promoveze idealurile păcii, 
prieteniei și colaborării. Am saluta 
dacă aceste principii ar călăuzi 
activitatea emisiunilor de radio și 
televiziune, a presei de pretutin
deni.

Unii invocă libertatea presei 
pentru a promova nu o politică de 
prietenie și de colaborare, ci pen
tru a susține unele idei care duc 
la învrăjbirea popoarelor. Este 
timpul să se înțeleagă că nici un 
fel de libertate din lume nu este 
și nu poate fi asigurată în condi
țiile războiului ! Atunci cînd vor 
cădea bombele atomice va fi însă 
prea tîrziu pentru a se trage con
cluziile necesare. Noi am dori ca 
mijloacele de informare să contri
buie la lămurirea și ridicarea con
științei maselor populare, a popoa
relor, pentru a acționa cu toată 
hotărîrea spre a-și apăra dreptul 
la existență și Ia viață, a-și apăra 
drepturile și libertățile lor funda
mentale.

Am salutat și am dat o înaltă 
apreciere marilor manifestări des
fășurate în multe state europene 
împotriva războiului, pentru pace, 
însuși poporul nostru s-a angajat 
în mari manifestări, afirmindu-și 
cu hotărîre voința sa de pace, de 
a trăi liber și independent, precum 
și solidaritatea cu popoarele euro
pene, fiind conștient că pacea sa, 
pacea țării noastre, a României, 
depinde de pacea fiecărui popor, 
de libertatea și independența fie
cărei națiuni europene ! (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandează 
cu putere : „Ceaușescu — pace !“).

Fără nici o îndoială, există deo
sebiri filozofice, deosebiri de con
cepții politice în organizarea lumii 
și societății, deosebiri de păreri în 
înțelegerea multor evenimente. Noi 

sîntem pentru discutarea lor libe
ră, însă într-un spirit constructiv 
și cu dorința nu de a accentua di
vergențele și deosebirile, ci de a 
găsi căile pentru a acționa în co
mun în direcția păcii și indepen
denței naționale. însăși viața și 
dezvoltarea social-istorică va de
monstra dacă o concepție sau alta 
este bună sau rea.

Nu trebuie să se mai cadă din 
nou in situația din trecut ! Nu tre
buie să se împingă lumea în evul 
mediu, la războaiele religioase 
care au adus multe și multe sufe
rințe oamenilor ! Trebuie să înțe
legem că este dreptul fiecărui po
por de a-și alege liber calea dez
voltării economice și sociale inde
pendente, fără nici un amestec din 
afară. Trebuie să se respecte voin
ța fiecărei națiuni și să se exclu
dă orice amestec care ar împiedica 
un popor să se dezvolte așa cum 
dorește el. (Aplauze puternice, în
delungate).

Noi avem deplina convingere că 
oamenii realiști de pretutindeni, 
indiferent de concepțiile lor poli
tice, religioase sau filozofice, vor 
înțelege că, mai presus de toate, 
trebuie să acționăm împreună 
pentru a asigura pacea omenirii, 
pentru dreptul fundamental al oa
menilor la independență, la viață. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu 
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,

în încheiere, doresc să mă refer 
din nou la necesitatea trecerii cu 
toate forțele la organizarea lucră
rilor agricole din primăvara aces
tui an, a lucrărilor agricole pe în
tregul an. începînd de la 1 martie, 
de luni, de fapt din momentul în 
care vă întoarceți acasă, intrăm 

din plin în lucrările agricole de 
primăvară. Trebuie să asigurăm 
realizarea la timp a însămînțări- 
lor, în condițiile și la densitățile 
stabilite, care sînt bine cunoscute 
de toți.

Să luăm, toate măsurile, în așa 
fel -încît să punem' bazele unef 
producții bune în acest an și să 
creăm condițiile necesare înfăp
tuirii obiectivelor trasate agricul
turii de Congresul al XII-lea al 
partidului. Dispunem de tot ce este 
necesar pentru aceasta — și îmi 
exprim convingerea că toți mem
brii Consiliului Național, toate ca
drele agricole, toate consiliile de 
conducere, toți oamenii muncii din 
agricultură, fără deosebire de na
ționalitate, toți cooperatorii, în
treaga țărănime vor acționa cu 
înaltă răspundere și pricepere 
pentru realizarea sarcinilor de 
mare importanță ce le revin, că 
anul 1982 va marca un pas impor
tant în creșterea producției agri
cole, în înfăptuirea revoluției a- 
grare — parte integrantă a dezvol
tării societății noastre socialiste, a 
înaintării spre comunism. (Aplau
ze și urale puternice, prelungite. ; 
se scandează îndelung : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Cu această convingere vă urez 
dumneavoastră, întregii țărănimi, 
succese tot mai mari, multă sănă
tate și fericire ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite. într-o at
mosferă de mare însuflețire și pu
ternică unitate, se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!". 
Toți cei prezenți în sală aclamă și 
ovaționează cu căldură, minute in 
șir, pentru partid, pentru secreta
rul general al partidului, președin
tele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PIENAREI CONSILIULUI NAȚIONAL Al AGKICULTUIÎII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII ȘI GOSPODĂRIRĂ APEIOR
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, vineri au continuat lu
crările Plenarei Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, chemată să dezbată 
probleme de importanță deosebită 
pentru activitatea din agricultură, 
domeniu de bază al economiei 
noastre. Plenara a prilejuit in a- 
celași timp evocarea a două eve
nimente marcante în viața țără
nimii. a întregului nostru popor — 
împlinirea a 75 de ani de la răs
coala țăranilor din 1907 și a 20 de 
ani de la încheierea cooperativiză
rii agriculturii românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au fost întîmpinați la so
sirea la sala Radioteleviziunii de 
numeroși oameni ai muncii, cu de 
osebită căldură și entuziasm. cu 
sentimente de adincă stimă și pre
țuire.

La intrarea în sală, participanții 
la plenară au primit cu aplauze 
puternice, prelungite, pe secretarul 
general al partidului, exprimînd. 
și cu acest prilej, recunoștința 
fierbinte pentru preocuparea per
manentă pe care o manifestă față 

de dezvoltarea și modernizarea a- 
griculturii, față de ridicarea satu
lui românesc, a nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce 
muncesc pe ogoare.. al întregului 
nostru popor. Cei prezenți au a- 
clamat minute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !“.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, in prezidiu au luat loc 
tovarășii îlie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu. Virgil Cazacu. Ion Co- 
man, Constantin Dăscălescu, Ludo
vic Fazekas. Cornelia Filipaș, 
Gheorghe Pană, Petru Enache. Ma
rin Enache, membri ai Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.

La lucrările plenarei au luat 
parte, ca invitați, primii secretari 
ai comitetelor județene de partid 
și secretarii pentru problemele 
muncii de partid din agricultură, 
directori generali ai direcțiilor a- 
gricole județene, cadre cu munci 
de răspundere din ministere și or
gane centrale, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
locuitori ai satelor în care au avut 
Ioc răscoale țărănești in anul 1907. 
participanți la înfăptuirea coopera
tivizării agriculturii in țara noas
tră, cadre și specialiști din agri
cultură, alți oameni ai muncii din 
unități agricole care nu sint mem

bri ai Consiliului Național al A- 
griculturii.

în sală se aflau, de asemenea, 
scriitori și ziariști români, precum 
și ziariști de peste hotare care au 
participat la Reuniunea internațio
nală pentru dezarmare, securitate 
și pace de la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului au fost salutați, în nu
mele tuturor participanților la ple
nară, de tovarășul Emil Bobu.

Pe marginea documentelor înscri
se la ordinea de zi a plenarei au 
participat la dezbateri, în plen și 
pe secțiuni, un număr de 127 to
varăși.

In plen au luat cuvîntul : Ion 
Spătărelu. președintele C.A.P. 
..Gheorghe Doja“ — Ialomița, Doi
na Vasilescu. președintele C.A.P 
. Ogorul“-Pecica — Arad. loan Jo- 
su. președintele C.A.P. Topolovățu 
Mare — Timiș. Nicolae Lobonțiu, 
secretar cu problemele muncii de 
partid din agricultură — Mureș, 
Despipa Goșov, președintele Asoci
ației crescătorilor de bovine și o- 
vine Dărmănești — Bacău. Gheor
ghe Jiga. președintele C.A.P. Bis
trița — Bistrița-Năsăud. Constan
tin Alexei, președintele C.A.P. Ca- 
lafindești — Suceava, Ion Moldo
van, directorul Institutului de cer
cetare și nutriția animalelor Balo- 

tești — sectorul agricol Ilfov, Du
mitru Anghelina, director general 
DGAIA — Constanța, Emil Maio- 
rescu, inspector-șef la Inspectoratul 
silvic — Hunedoara, Marin Nedca, 
președintele C.A.P. Purani — Te
leorman, Avram Rusu. directorul 
Trustului S.M.A. — Cluj. Dumitru 
Dinișor, președintele C.A.P. Goicea 
Mare — Dolj. Doina Florina Mari
nescu, președintele C.A.P. Grecean- 
ca — Buzău, Mihail Binșelean 
director al întreprinderii de sere 
Oradea, Mihai Manolache, preșe
dintele C.A.P. Flămînzi — Boto
șani, Fănțca Udma, președintele 
C.A.P. „1907" — Slobozia Mindra 
— Teleorman. Constantin Bădiță, 
președintele C.A.P. Salcia — Me
hedinți. Ana Nemeth, vicepreșe
dinte al C.A.P. Luncani — Cluj, 
Cristian Hera, directorul Institutu
lui de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea — Călă
rași. Florentin Cîrpan. directorul 
Combinatului pentru producerea și 
industrializarea cărnii de porc — 
Timiș. Ioan Wagner, președintele 
C.A.P. Apoldu de Sus — Sibiu, 
Dinu Daniliuc, președintele C.A.P. 
Gurbănești — Călărași.

Participanții la dezbateri au în
fățișat rezultatele obținute în în
deplinirea planului producției agri
cole, vegetale și animale, au evi
dențiat, în spirit critic și autocritic. 

lipsurile înregistrate într-o serie 
de sectoare, cauzele care au con
dus la neindeplinirea in întregime 
a sarcinilor stabilite. Prezentind pe 
larg preocupările oamenilor mun
cii de la sate privind apropiata 
campanie agricolă, vorbitorii au e- 
vidențiat activitatea susținută ce 
se desfășoară în unitățile agricole 
pentru pregătirea corespunzătoare 
a tractoarelor, a celorlalte mașini 
și utilaje, pentru folosirea judici
oasă a forței de muncă, pentru e- 
xecutarea la timp și de bună cali
tate a tuturor lucrărilor din agri
cultură.

In cuvîntul lor, vorbitorii au evi
dențiat măsurile stabilite pentru 
înfăptuirea neabătută a programu
lui privind autoconducerea și au- 
toaprovizionarea teritorială, pentru 
asigurarea populației cu produse 
agroalimentare. De asemenea, au 
fost scoase in evidență acțiunile 
vizind îmbunătățirea continuă a 
activității economico-financiare a 
cooperativelor agricole de produc
ție. creșterea eficienței economice 
in fiecare unitate.

Participanții la dezbateri au adus 
un fierbinte omagiu marii răscoale 
țărănești de acum 75 de ani, eve
niment memorabil al istoriei lupte
lor sociale din România, au evo
cat împlinirea a 20 de ani de la 
incheierea cooperativizării agricul
turii, moment care a asigurat ge

neralizarea relațiilor de producție 
socialiste in intreaga economie, a 
consacrat victoria definitivă a so
cialismului în toate sectoarele de 
activitate.

Scoțînd în evidență succesele în
registrate în modernizarea agricul
turii noastre, in transformarea so
cialistă a satului, in creșterea con
tinuă a gradului de civilizație și 
bunăstare al întregii țărănimi, vor
bitorii au subliniat preocuparea 
constantă a secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. rolul 
său determinant în dezvoltarea a- 
griculturii, ramură de bază a eco
nomiei naționale, în înfăptuirea 
noii revoluții agrare In România, 
în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
popor.

Plenara a aprobat Hotărîrea Con
siliului Național al Agriculturii. 
Industriei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor pri
vind adoptarea documentelor supu
se dezbaterii și angajamentul oa
menilor muncii din agricultură de 
a face totul pentru realizarea pro
gramelor stabilite de creștere a pro
ducției vegetale și animale, în ve
derea îmbunătățirii continue a 
aprovizionării populației cu produ
se alimentare și a industriei cu ma
terii prime.

Hotărîrea va fi dată publicității.
Primit cu vii aplauze, cu Înde

lungi ovații, in incheierea lucrărilor 
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Expunerea secretarului general 
al partidului, amplă analiză a sar
cinilor complexe care stau în fața 
țărănimii, a întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea cu succes a noii 
revoluții in agricultură, document 
evocator al marilor răscoale țără
nești din 1907, precum și al înche
ierii cooperativizării agriculturii în 
țara noastră, a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată in re
petate rînduri cu puternice aplauze.

în numele țărănimii, al tuturor 
oamenilor muncii de la sate, cei 
prezenți au exprimat hotărîrea 
nestrămutată de a acționa cu toată 
energia pentru transpunerea în fapt 
a orientărilor secretarului general 
al partidului, a măsurilor și obiec
tivelor de mare însemnătate stabi
lite de Congresul al XII-lea al 
partidului, menite să asigure spo
rirea continuă a producției vegeta
le și animale, creșterea contribuției 
acestui important sector al econo
miei naționale la îmbunătățirea a- 
provizionării populației cu produse 
agroalimentare și a industriei cu 
materii prime, la ridicarea bunăstă
rii întregului popor, la înflorirea 
necontenită a patriei noastre so
cialiste.
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După ce s-a referit la acțiunile și 

măsurile întreprinse de C.A.P. 
Gheorghe Doja, județul Ialomița, 
încă din toamna anului trecut în ve
derea pregătirii și desfășurării în 
cele mai bune condiții a apropiatei 
campanii agricole de primăvară, to
varășul |on Spâtârelu a spus: 
în anul 1981, an cu condiții mai pu
țin prielnice pentru agricultură, am 
obținut rezultate bune, dar nu pe 
măsura posibilităților. Toate acestea 
au făcut ca beneficiul să ajungă la 
11 milioane lei, cu 4 milioane peste 
prevederile planului. Sintem, așadar, 
îndreptățiți să credem că prin mă
surile suplimentare luate pentru 
anul 1982 vom obține rezultate mult 
superioare, sporindu-ne contribuția 
la formarea fondului de produse 
agricole al statului.

în aceste zile, cînd aniversăm 20 
de ani de la încheierea cooperativi
zării, cooperatorii din Gh. Doja, 
care, de la 54 000 lei avere obștească 
au ajuns la 120 milioane, aduc din 
nou vii mulțumiri conducerii de 
partid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru minunatele condi
ții de muncă și viață create între
gii țărănimi. Constituie, totodată, 
pentru noi toți, un moment solemn 
comemorarea, în aceste zile, a jert
fei celor 11 000 țărani care au căzut 
la datorie pentru singura vină că au 
cerut pămînt pentru a-1 munci și 
scoate pîinea necesară lor și între
gului popor.

Ne angajăm, a spus în încheiere 
vorbitorul, să facem tot ce depinde 
de noi pentru ca în anul 1982 și în 
continuare să obținem rezultate net 
superioare anilor anteriori, să ne si
tuăm pe un loc fruntaș în întrecerea 
socialistă.

După ce s-a referit la acțiunile în
treprinse în ceea ce privește îmbu
nătățirea activității de mecanizare, 
tovarășa Dojna VasilesCU a 
spus : Campania agricolă de primă
vară ne găsește, pe cooperatorii de 
la C.A.P. „Ogorul" Pecica, pregătiți cii 
necesarul de semințe pentru toate 
culturile, cu lucrările de fertilizare 
efectuate pe cele 1 100 hectare cu 
cereale de toamnă, 100 hectare cu 
lucerna și alte culturi furajere, pre
cum și pe cele 150 hectare deținute 
de culturile tehnice ; pe alte 250 hec
tare au fost aplicate îngrășăminte 
organice. De asemenea, am reușit să 
fertilizăm întreaga suprafață de pă
șune și să pregătim terenurile din 
incinta sectorului zootehnic în vede
rea înființării de pășuni cultivate, 
care ne vor permite să suplimentăm 
producția de masă verde.

Cu viu interes și deplină aproba
re au primit cooperatorii noștri pro
iectul Legii retribuirii muncii in uni
tățile cooperatiste și decretele pri
vind contractările și achizițiile de 
produse agricole vegetale și anima
le. Ei au înțeles necesitatea de a ac
ționa cu hotărîre pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de producție, 
in vederea livrării de cantități spo
rite la fondul de stat.

Permiteți-mi ca, în încheiere, de- 
clarindu-mă întru totul de acord cu 
documentele supuse dezbaterii și a- 
probării plenarei, să exprim, în nu
mele cooperatorilor de la C.A.P. 
„Ogorul" Pecica, cele mai calde mul
țumiri conducerii superioare de partid, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru grija ce o poartă agriculturii și 
să asigur, in același timp, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor pe anul 
1982.

Convocarea plenarei în această 
perioadă, cînd, cu satisfacția marilor 
realizări obținute in construcția so
cialistă, întreaga națiune omagiază 
împlinirea a 75 de ani de la marea 
răscoală a țăranilor din 1907 și a 20 
de ani de la încheierea cooperativi
zării agriculturii, demonstrează, încă 
o dată, preocuparea statornică a 
conducerii partidului și statului nos
tru față de dezvoltarea neîntreruptă 
a agriculturii, înflorirea satului ro
mânesc, creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului — a 
spus tovarășul |oan J0SUt

Vorbitorul s-a referit pe larg la 
măsurile întreprinse pentru desfă
șurarea în cele mai bune condiții a 
lucrărilor din apropiata campanie 
agricolă de primăvară și a relevat 
preocuparea C.A.P. Topolovățu Mare 
pentru folosirea cit mai judicioasă a 
fondului funciar, pentru aplicarea de 
tehnologii cit mai adecvate tipului 
de sol din zona respectivă.

Referindu-se la experiența acestei 
cooperative în domeniul cultivării 
porumbului, vorbitorul a arătat că 
din cei 106 hibrizi experimentați aici 
în ultimii ani majoritatea au dat 
cele mai bune rezultate atunci cînd 
au fost însămînțați la distanța de 50 
cm între rînduri, și 30 cm pe rînd, 
procedeu ce a permis obținerea unei 
densități de 60 000 de plante la hec
tar, mult mai viguroase și mai pro
ductive decît ale aceluiași hibrid 
care, cultivat la 70 cm între rînduri 
și 15—20 cm pe rind, a prezentat 
neajunsuri legate de rezistența scă
zută Ia cădere, de gradul sporit de 
sterilitate și o productivitate mai 
redusă.

în încheiere, a spus el, asigur 
plenara că, înfăptuind obiectivele 
noii revoluții agrare, cooperatorii de 
la Topolovățu Mare vor obține în 
anul 1982 producții și mai mari 
decit pînă acum.

în cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Lobonțiu a spus: c°' 
mitetul județean de partid Mureș a 
analizat intr-o plenară lărgită activi
tatea desfășurată in agricultură, pri
lej cu care au fost subliniate mai cu 
seamă lipsurile noastre, ale biroului 
șl secretariatului comitetului jude
țean de partid, ale organelor agricole. 
Pentru acest an, in adunările gene
rale s-a hotărît depășirea produc
țiilor medii planificate cu 530 kg griu, 
660 kg porumb, 2 400 kg legume, 3 600 
kg sfeclă de zahăr și livrarea supli
mentară la fondul de stat a 26 000 tone 
cereale, 20 000 tone legume și fructe, 
15 000 hectolitri lapte, 1 000 tone car
ne și alte produse. Dispunem de toa
te condițiile ca aceste obiective să 
fie nu numai îndeplinite, dar și de
pășite. Am acordat cea mai mare 
atenție amplasării culturilor, dind 
prioritate legumelor, cartofilor, sfeclei 
de zăhar, la fel ne-am ocupat de asi
gurarea semințelor necesare. în ceea 
ce privește cultura porumbului, am 
extins hibrizii extratimpurii și timpu
rii, iar griul și orzul insămînțat in 
toamnă se prezintă bine. Acordăm 
atenție sporită creșterii animalelor, 
care în 1981 au reprezentat pe județ 
peste 51 la sută din producția agri
colă globală. O mare însemnătate 
acordăm bazei furajere. Am întoc

mit In detaliu programul îmbunătă
țirii pășunilor, astfel ca pînă în 1984 
toate pășunile să producă peste 
20 000 kg iarbă la hectar.

în județul nostru, gospodăriile 
populației dețin aproape 70 000 bovi
ne, 300 000 ovine, 130 000 porcine. Se 
acționează conform indicației date 
pentru încheierea contractelor.

în încheiere, în numele Comitetu
lui județean de partid Mureș, al lu
crătorilor de pe ogoare, români, 
maghiari și germani, asigur condu
cerea partidului, personal pe mult 
stimatul și iubitul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că în 
anul 1982 județul Mureș este pregătit 
și hotărît pentru a desfășura campa
nia agricolă de primăvară, celelalte 
lucrări, in așa fel incit să garanteze 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XII-lea al partidului.

Tovarășa De$pina GOȘOV ■ 
spus, la rindul său : Țin să vă mul
țumesc din inimă pentru marea cinste 
de a putea vorbi de la această tri
bună, în numele a mii de țărani cu 
gospodărie individuală din cele 13 
comune necooperativizate ale județu
lui Bacău. Doresc să folosesc acest 
prilej pentru a vă încredința de sen
timentele de dragoste, stimă, devo
tament și recunoștință ale locuito
rilor din , această parte a Moldovei 
față de conducerea partidului, față 
de cel mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care ne 
conduce cu cutezanță și clarviziune 
științifică pe drumul libertății, feri
cirii și bunăstării.

Sub emoționanta impresie a evo
cării răscoalei țăranilor din 1907 și 
a două decenii de la încheierea coo
perativizării agriculturii în țara 
noastră, gîndurile mă poartă cu bucu
rie nemărginită la viața de astăzi din 
satele noastre, cînd țărănimea, des
cătușată de nedreptăți, de lipsuri și 
nevoi, participă cu abnegație și en
tuziasm, alături de clasa muncitoa
re, la edificarea celei mai drepte so
cietăți, orinduirea socialistă și comu
nistă.

Continuînd, în noile condiții so
ciale, o străveche tradiție, oamenii 
din satele noastre de munte nu sînt 
numai mineri, muncitori și petroliști 
harnici, ci și pricepuți agricultori și 
îndeosebi crescători de animale. Mă
surile de sporire a cointeresării ma
teriale a producătorilor agricoli a- 
doptate recent de către partidul și 
statul nostru, din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, au fost pri
mite cu deosebită bucurie și au tre
zit un larg ecou și în satele de munte 
ale comunei Dărmănești.

în continuare, vorbitoarea s-a refe
rit pe larg la realizările și preocu
pările locuitorilor comunei Dărmă
nești și ai satelor aparținătoare, ex- 
primînd angajamentul lor de a în
făptui neabătut indicațiile și orien
tările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, programul partidului, de 
a participa activ la creșterea produc
ției agricole, la transpunerea in fapt 
a măsurilor privind autoconducerea, 
autogestiunea și autoaprovizionarea 
localităților județului Bacău.

Acum, cînd aniversăm 75 de ani de 
Ia răscoala țăranilor din 1907 și două 
decenii de la încheierea cooperativi
zării agriculturii — a spus, în cuvîn
tul său, tovarășul Gheorghe 
Jiga ~ vă rog să-mi permiteți să 
aduc, de la această înaltă tribună, 
recunoștința fierbinte a lucrătorilor 
pămintului din Consiliul unic agro
industrial de stat și cooperatist Bis
trița față de politica profund știin
țifică a partidului nostru, în fruntea 
căruia se află cel mai iubit fiu al 
națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Politica agrară promovată de Par
tidul Comunist Român a dus la 
schimbarea din temelii a vieții sa
tului românesc, a făcut din țărăni
mea exploatată și asuprită odinioa
ră o clasă stăpînă pe destinele, pe 
roadele muncii sale.

Făcînd apoi bilanțul drumului 
parcurs de unitatea in care lucrează, 
în anii de la încheierea cooperativi
zării agriculturii, vorbitorul a sub
liniat : Doresc să arăt că unitatea 
noastră, C.A.P. Bistrița, al cărei pre
ședinte sînt de 20 de ani, a avut o 
dezvoltare mereu ascendentă. în a- 
cest interval de timp, averea obș
tească a crescut de peste 14 ori. Pro
ducțiile în sectorul vegetal au spo
rit de peste 3 ori, iar in zootehnie, 
de mai mulți ani, realizăm in jur de 
4 000 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată din rasa Bălțată. Aceste re
zultate ne-au creat condiții să spo
rim de peste 10 ori veniturile mem
brilor cooperatori, care participă, an 
de an, cu tot mai multă competență 
și dăruire, la efectuarea lucrărilor 
in cimp, în livezi, în grădinile cu le
gume și în fermele zootehnice.

Cu toate acestea, rezultatele de 
pînă acum nu ne mulțumesc pe de
plin. Dispunem încă de mari rezerve, 
pe care sîntem hotăriți să le punem 
mai bine în valoare, să sporim con
tribuția tuturor unităților din 
C.U.A.S.C. Bistrița la realizarea fon
dului centralizat al statului cu pro
duse agricole, vegetale și animale, 
la buna aprovizionare a populației, 
pe baza programului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare teritorială.

Trebuie să facem pămîntul să ro
dească, cu orice efort și sacrificii, a 
spus în cuvîntul său tovarășul Con
stantin Alexei. Aceasta este de- 
viza cooperatorilor din Calafindești. 
Așa smulgem in fiecare an de sub 
efectul excesului de umiditate noi 
suprafețe. Am confecționat din re
surse proprii tuburi de drenaj, am 
executat șanțuri de evacuare a apei. 
Nu ne lipsește sprijinul specialiști
lor și nici ajutorul direct al meca
nizării. Cu ajutorul lor în acest cin
cinal acțiunea va fi definitiv înche
iată. O mare grijă o acordăm zooteh
niei, valorificînd toate rezervele de 
furaje, incepînd cu fînurile și ter- 
minind cu grosierele și orice altă re
sursă de furaje pe care bunul gos
podar n-are voie s-o risipească. Așa 
am putut realiza în zootehnie, in 
anul care a trecut, un plus de 300 
litri lapte de la fiecăre vacă, supli- 
mentînd cu mult cantitatea de lapte 
livrată la fondul de stat. Urmînd cu 
consecvență indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu am acționat și in 
direcția diversificării activităților de 
mică industrie, din care am realizat 
în anul trecut peste 28 milioane lei 
producție globală, față de 18 milioa
ne Iei planificate. Sigur că mai avem 
multe de făcut pentru creșterea pro
ducțiilor agricole, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru stricta 
respectare a tuturor tehnologiilor în 
cimp și în zootehnie, a spus în în
cheiere vorbitorul. în această direc

ție, de un real folos sînt și noile 
măsuri privind acordarea de prime, 
precum și noile prețuri stimulatorii 
acordate de stat pentru produsele a- 
groalimentare. Pe ansamblul coope
rativei noastre, pentru cantitățile ce 
le vom livra statului în acest an, 
vom obține un venit suplimentar de 
peste 4 milioane lei față de anul 
trecut.

Făcîndu-mă purtătorul gindurilor 
lucrătorilor de pe tărîmul cercetări
lor din sectorul zootehnic, a spus 
în cuvîntul său tovarășul Mol- 
dovan vă rog să_mi permiteți să 
mă refer la unele realizări și 
neajunsuri ale muncii noastre. în 
prezent efortul tuturor lucrătorilor 
din institutul nostru este canalizat 
spre sporirea contribuției în mate
rializarea prevederilor din proiectul 
de lege privind organizarea produ
cerii și folosirii raționale a resur
selor de nutrețuri. Pe linia valori
ficării superioare a furajelor grosie
re s-a pus la punct o tehnologie 
simplă și foarte eficientă, aplicabilă 
în toate unitățile zootehnice, de tra
tare a paielor cu amoniac anhidru, 
procedeu care conduce la creșterea 
digestibilității materiei organice cu 
circa 25 la sută, precum și a conți
nutului de azot, obținîndu-se un 
furaj la un cost tehnologic de 133 
lei pe tona de paie.

S-a perfecționat, de asemenea, șl 
procedeul de tratare a furajelor gro
siere.

Prin aceste tehnologii se vor pre
lucra în 1982 peste 3 milioane tone 
de grosiere, ajungîndu-se în 1985 la 
peste 7,4 milioane tone.

Reținînd indicația dată de tova
rășul secretar general, a arătat vor
bitorul, vom face corp comun cu spe
cialiștii din minister și unitățile de 
producție pentru materializarea aces
tui program, acțiune în care sîntem 
puternic angajați.

Au fost create noi linii de hibrizi 
de animale și păsări cu însușiri bio
logice superioare, precum și unele 
soiuri noi de plante furajere de mare 
productivitate mai adaptate condiții-
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lor specifice de climă și sol din țara 
noastră.

Trebuie să arătăm, a spus vorbi
torul, că rezultatele obținute pînă 
acum nu ne satisfac. Se înregistrea
ză o răminere in urmă în activita
tea de ameliorare a raselor autoh
tone, in special la bovine și ovine.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
plenara că cercetătorii din domeniul 
zootehniei șl medicinii veterinare nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
traducerea în viață a documentelor 
adoptate, răspunzînd grijii și spri
jinului de care se bucură zootehnia 
din partea conducerii partidului și 
statului.

Măsurile adoptate de conducerea 
partidului și statului, din inițiativa 
și sub îndrumarea directă a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru perfec
ționarea activității economico-socia- 
le, in concordanță cu actuala etapă 
de dezvoltare, constituie elemente de 
o mare însemnătate pentru stimula
rea participării oamenilor muncii la 
sporirea producției și eficienței eco
nomice în agricultură, a spus tova- 
rașa Dumitru Anghelina.

Militînd pentru înfăptuirea sar
cinilor ce revin județului Constanța, 
consiliul județean al agriculturii, 
sub conducerea comitetului jude
țean de partid, a dezbătut cu toți oa
menii muncii de pe ogoare noile 
acte normative, a instruit cadrele de 
conducere și specialiștii șl a trecut 
la aplicarea lor in practică. în con
tinuare, vorbitoarea a arătat că, în 
județ pregătirile pentru declanșarea 
campaniei de primăvară sînt practic 
încheiate. întreaga cantitate de se
mințe a fost condiționată și livrată 
unităților, s-au încheiat contracte pe 
termen lung între S.M.A., I.A.S. și 
C.A.P., au fost recrutați aproape 2 600 
oameni ai muncii, care se pregătesc 
pentru învățarea conducerii tracto
rului. De asemenea, in zootehnie ac
ționăm pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în producție, pentru reali
zarea planului la efective și la pro
ducția animalieră.

Trebuie să arătăm însă că mai sînt 
încă probleme pe care nu le-am so
luționat în mod corespunzător, dato
rită, în principal, lipsei de răspunde
re de care au dat dovadă unele con
duceri de unități și unii specialiști 
în aplicarea fermă a propriilor pro
grame. Unele lucrări de sezon au fost 
întîrziate și datorită greutăților pe 
care le-am întimpinat în asigurarea 
necesarului de piese de schimb pen
tru repararea tractoarelor și mașini
lor agricole, precum și a îngrășămin
telor chimice.

Avînd în vedere această situație, 
adresăm rugămintea organelor cen
trale să fim sprijiniți în soluționarea 
acestor probleme, pentru a putea să 
ne încadrăm în termenele de execu
tare a lucrărilor agricole din primă
vara acestui an.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Emil Maiorescu, care a spus: 
în această primăvară aniversăm 
două momente cu adinei semnifi
cații în istoria neamului românesc : 
75 de ani de la răscoalele țărănești 
din 1907 și două decenii de la defini
tivarea amplului proces de coopera
tivizare a agriculturii. Sub semnul 
acestor mari și importante eveni
mente ne simțim mai mobilizați, mai 
hotăriți să muncim cu abnegație 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. Indicațiile date de tovarășul se
cretar general Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea cu cadrele de condu
cere din silvicultură, la recenta șe
dință de lucru de la C.C. al P.C.R. 
constituie pentru oamenii muncii din 
Inspectoratul silvic județean Hune
doara principalele jaloane care ne 
direcționează întreaga activitate. în 
anul 1982 acordăm o deosebită aten
ție creșterii producției și productivi
tății pădurilor, asigurînd regenerarea 
acestora pe cale naturală și artificia
lă pe o suprafață de peste 2 400 ha. 
Ca urmare a noii orientări în ce 
privește alegerea speciilor, urmărim 
promovarea în mai mare măsură a 
foioaselor autohtone valoroase — 
stejarul, paltinul, frasinul și cireșul, 
iar extinderea rășinoaselor în afara 
arealului natural se face în mai 
mare măsură pe seama SDeciilor va
loroase, ca molidul, bradul, laricele, 

limitînd introducerea pinului numai 
pe terenuri degradate și in culturi 
specializate pentru colofoniu.

Din recentele documente de partid 
și de stat, a spus vorbitorul, am re
ținut că și noi, silvicultorii, ne pu
tem aduce o contribuție mai mare 
la consolidarea economico-financia- 
ră a cooperativelor agricole, prin 
extinderea cooperării în producție, 
mai ales prin valorificarea în comun 
a masei lemnoase.

Din cele relatate la această plena
ră am reținut sarcinile importante 
ce revin lucrătorilor de pe ogoare, 
neimplinirile din unele sectoare, răs
punderile care ne revin pentru ca 
intr-un timp cit mai scurt să reali
zăm și să depășim prevederile pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal, a spus în cuvîntul său tova
rășii1 Marin Nedea.

în dezbaterile avute pe formațiile 
permanente de lucru și în adunările 
generale ale unităților agricole de pe 
raza consiliului unic agroindustrial 
Purani, recentele acte normative s-au 
bucurat de o deosebită apreciere din 
partea miilor de cooperatori, meca
nizatori și specialiști care și-au ex
primat vii mulțumiri față de partid, 
față de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, care se preocupă 
permanent pentru ca această impor
tantă ramură economică să prospere 
la nivelul dotării materiale, al hărni
ciei și priceperii lucrătorilor de pe 
ogoare.

Referindu-ne la unele realizări din 
anul trecut, vorbitorul a arătat că la 
principalele culturi consiliul agroin
dustrial își propune ca obiectiv prin
cipal ridicarea tuturor cooperativelor 
la nivelul celei din Purani.

Cunoscînd sarcinile ce ne revin in 
acest an la cereale și plante tehnice, 
în zootehnie și în celelalte sectoare 
de activitate am executat în între
gime arăturile de toamnă, am ferti
lizat cu îngrășăminte chimice întrea
ga suprafață de păioase, am trans
portat in cimp gunoiul și ne-am asi
gurat întreaga cantitate de semințe, 
iar întregul parc de mașini și trac
toare a fost reparat.

Cu încredere deplină în măsurile 
luate asigurăm conducerea de partid 
că vom face totul pentru ca sarci
nile ce ne revin să fie realizate și 
depășite.

Avram Rusu a relevat !n cu_ 
vîntul său că oamenii muncii din 
Trustul pentru mecanizarea agricul
turii Cluj, punînd în centrul activi
tății măsurile stabilite de Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din noiembrie 1981 
și sarcinile care rezultă din Decretul 
Consiliului de Stat privind Îmbună
tățirea activității de mecanizare și 
reglementarea raporturilor dintre 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii și unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, au înțeles pe deplin 
că, împreună cu aceste, unități, vor 
trebui să organizeze și să asigure 
executarea lucrărilor agricole în pe
rioadele optime, cu respectarea nor
melor tehnologice, folosirea cu ran
dament ridicat a parcului de mașini 
și tractoare, în scopul creșterii pro
ducției agricole.

în județul Cluj, a arătat vorbitorul, 
au fost încheiate toate acțiunile pre
văzute în acest important act nor
mativ, s-a făcut transferul perso
nalului muncitor la unitățile agri
cole de stat, iar la C.A.P.-uri perso
nalul muncitor al secțiilor și forma
țiilor de mecanizare a fost integrat 
în activitatea acestora ca membri 
cooperatori.

O atenție deosebită a fost acor
dată reparării și revizuirii tractoa
relor și mașinilor agricole care vor 
lucra in campania de primăvară. S-a 
desfășurat o activitate intensă pe 
linia recondiționării și refolosirii 
pieselor de schimb și subansamblelor 
uzate de la tractoare și mașinile a- 
gricole. De asemenea, pentru cu
noașterea temeinică a tehnologiilor 
lucrărilor agricole, întreținerea co
rectă în exploatare a agregatelor în 
cimp, reducerea consumurilor și pen
tru încadrarea în costurile de pro
ducție, toți oamenii muncii din trus
tul nostru au urmat un program spe
cial de instruire.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Permiteți-mi ca, în numele tuturor 
mecanizatorilor din județul Cluj, 
să-mi exprim angajamentul ferm că 
vom face totul pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin în anul in care 
ne aflăm și pentru întregul cincinal.

Ca unul dintre președinții de coo
perative agricole cu cea mai înde
lungată activitate in această ramură, 
a spus Dumitru Dinișor, mâ 
folosesc de acest moment solemn, 
cind aniversăm două evenimente de 
însemnătate deosebită, să evoc isto
rica importanță ce a avut-o pentru 
dezvoltarea socialistă a patriei Con
gresul al IX-lea al partidului, care 
a elaborat o nouă concepție, de largă 
perspectivă și în domeniul agricultu
rii. Este meritul strălucit al tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a fi 
conceput, într-o viziune profund ști
ințifică, originală, organizarea pe 
baze moderne a agriculturii, asigu
rînd un fundament solid progresului 
necontenit al agriculturii socialiste, 
pentru ridicarea satului românesc 
pe trepte de civilizație și bunăstare 
pemaiîntîlnite.

Analizînd rezultatele anului trecut 
mă voi referi la trei culturi pe care, 
luîndu-le in calcul în condițiile re
glementărilor aduse de decretele pri
vind stimularea producției agricole 
și livrărilor la fondul de stat, coo
perativa noastră va încasa venituri 
însemnate în comparație cu anul tre
cut. Este vorba de cultura griului, 
a porumbului și a sfeclei de zahăr. 
Prin vinzarea acelorași cantități în 
condițiile noilor reglementări, coope
rativa va încasa in acest an cu peste 
4 milioane lei mai mult. Dar suma 

* aceasta poate fi mult mai mare. Prin 
măsurile pe care le-am întreprins, 
avem certitudinea că în acest an 
1982, vom rentabiliza la maximum 
toate sectoarele de producție ale 
cooperativei. Iată de ce cooperatorii 
din comuna noastră sînt hotăriți ca 
în acest an să facă totul pentru ob
ținerea unor producții cit mai mari 
pentru sporirea avuției cooperatiste, 
pentru creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

în cuvîntul său, Doina Florina 
Marinescu a spus : Avînd per
manent in vedere obiectivul central 
al politicii agrare a partidului — 
crearea unei agriculturi moderne, in
tensive, de înaltă productivitate — 
unitatea noastră a depus eforturi 
permanente pentru realizarea pro
ducțiilor planificate.

Preocupîndu-ne pentru folosirea 
eficientă a pămintului și a celorlalte 
mijloace de producție, precum și a 
forței de muncă de care dispunem, 
am reușit ca în anul 1981 să obținem 
unele rezultate bune în producția ve
getală și animală, contribuind in 
acest fel la consolidarea economico- 
financiară a unității.

Puternic mobilizați de recentele 
decrete privind îmbunătățirea activi
tății de mecanizare, contractările și 
achizițiile de produse agricole, vege
tale și animale, de legea retribuirii 
muncii în C.A.P., ne propunem ca 
în 1982 să realizăm o îmbunătățire 
substanțială a activității atît în zoo
tehnie, unde avem creșteri la efecti
vele de ovine și bovine, cit și la cul
tura mare, unde am luat măsurile 
necesare pentru buna organizare a 
muncii în acord global pe echipe.

în cel de-al 20-lea an al agricul
turii socialiste, alături de întregul 
nostru popor, unit in eforturile edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, sărbătorim a 75-a ani
versare a răscoalelor țărănești din 
1907, hotăriți să muncim mai mult 
și mai bine, să depășim producțiile 
planificate, să transpunem în viață 
sarcinile trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind înfăptuirea revo
luției agrare în țara noastră.

Am satisfacția să raportez plena
rei că lucrătorii întreprinderii de 
sere Oradea au încheiat bilanțul ac
tivității economico-financiare pe 
anul 1981 cu succese îmbucurătoare, 
realizînd și depășind toți indicatorii 
de plan, a spus în cuvîntul său 
Mihail Binșelean.

Este neîndoielnic că succesele în
registrate în producția de seră sînt 
rezultatul firesc al înzestrării cu o 

puternică bază tehnico-materială, al 
sprijinului permanent primit din 
partea organelor centrale și locale 
de partid și de stat.

Referindu-se la o serie de acțiuni 
menite să ducă la creșterea produc
ției și scăderea prețului de cost, vor
bitorul a subliniat că ele vin în în- 
timpinarea măsurilor întreprinse de 
conducerea partidului și statului 
nostru privind reașezarea și corela
rea pe principii economice a prețu
rilor la produsele agricole, creșterea 
retribuției personalului muncitor, a 
alocațiilor de stat pentru copii și a 
pensiilor. Personalul muncitor al în
treprinderii noastre și-a exprimat 
atașamentul deplin la aceste măsuri 
absolut necesare, angajindu-se să 
recupereze in acest an peste 30 la 
sută din valoarea compensațiilor 
acordate lucrătorilor noștri, care se 
ridică la peste 3 000 000 lei. Vom re
cupera această sumă prin creșterea 
producției, a productivității muncii 
și prin reducerea cheltuielilor mate
riale de producție.

Anul 1982 l-am început bine, sar
cinile de plan pe primele două luni 
fiind realizate și depășite. Rezervele 
noastre de producție sînt mari, do
rim să le utilizăm mai rațional, pen
tru a ne aduce mai mult contribuția 
Ia creșterea fondului de marfă, la 
sporirea bunăstării materiale a po
porului nostru.

Cei peste 12 500 de locuitori ai co
munei Flămînzi, pe care îi repre
zint la această întrunire a forumu
lui de conducere a agriculturii țării, 
a spus în cuvîntul său tovarășul 
Mihai Manolache, m*au ,m_ 
puterniclt să vă transmit dumnea
voastră, scumpe și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, adînca noastră 
prețuire și recunoștință pentru grija 
permanentă ce o purtați întregii ță
rănimi a patriei, grijă ale cărei do
vezi grăitoare sînt reprezentate prin 
înalta considerație ce o acordați rolu
lui nostru în societatea românească 
contemporană, prin asigurarea unor 
condiții tot mai bune de muncă și de 
viață în fiecare dintre satele Româ
niei socialiste. Și toți consătenii mei 
— martorii oculari aflați încă în via
ță, ori fiii, nepoții și strănepoții celor 
ce au aprins vîlvătaia marii răscoale 
țărănești din anul 1907 — mi-au în
credințat mandatul să expun aici, în 
fața dumneavoastră realitățile pe 
care le trăim astăzi.

Referindu-se la viața de odinioară 
a țăranilor, vorbitorul a spus : Ceea 
ce credeam noi, țăranii, este că încă 
nu se cunoaște bine, că este încă pu
țin reflectată în artă, literatură ori 
filme viața noastră nouă de astăzi, 
în comparație cu trecutul, transfor
mările ce au adus satul românesc la 
stadiul de dezvoltare la care a ajuns.

în acest context, vorbitorul a ară
tat că, prin crearea, în urmă cu peste 
20 de ani, a două cooperative agrico
le, avuția comunei Flămînzi și a fie
cărei familii este astăzi de peste 5 
ori mai mare decît cea din 1962. A- 
proape jumătate din casele țărănești 
existente în comună au fost con
struite în această perioadă. De ase
menea, peste 95 la sută din gospo
dăriile populației dispun de un apa
rat de radio, 35 la sută de televizoa
re. Nu există locuință în care ilumi
natul electric să nu fi adus aceleași 
dotări casnice de care dispun astăzi 
orășenii. Mai mult decît atît, din ini
țiativa celui mai iubit și stimat fiu 
al neamului românesc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, incepînd din anul 
1977, la fel ca și altor comune ale 
țării ce au plătit cel mai greu tribut 
de singe în timpul marii răscoale ță
rănești din 1907, și nouă, celor din 
Flămînzi, ni s-au acordat însemnate 
investiții pentru ca localitatea să 
devină oraș, un puternic centru agrar 
cu activități industriale.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
pe secretarul general al partidului că 
locuitorii comunei Flămînzi vor răs
punde prin muncă, prin înzecirea 
eforturilor pentru a da țării cit mai 
multe produse agricole.

În cuvîntul său, Fănica Udma 
a spus: îngăduiți-mi ca acum, cînd 
cinstim memoria celor 11 000 de ță
rani căzuți în 1907 pentru grăbirea 
vremurilor noi de care avem parte, 
să aduc la acest înalt forum al a- 
griculturii mesajul meșterilor pă- 
mîntului din Teleorman, din Slobo
zia Mîndra, al urmașilor celor care 

au făcut răscoala acum 75 de ani. La 
chemarea partidului, și noi, cei din 
Slobozia-Mîndra, am pus, în iulie 
1949, temelie agriculturii socialiste și, 
ca semn de omagiu, am dat coopera
tivei noastre denumirea de „1907“. 
S-a schimbat destinul țăranilor și în 
peste 3 decenii de muncă, învingind 
obstacolele, călăuziți de politica în
țeleaptă a partidului, cu ajutorul 
mereu mai susținut al statului, am 
așezat viața nouă și la noi în sat, 
așa cum e in toată țara românească.

După ce a arătat că în anul 1981 
țăranii din Slobozia-Mîndra au ob
ținut producții de 4 ori mai mari 
decît în anii începutului și au livrat 
la fondul de stat aproape 9 000 tone 
de cereale și importante cantități de 
lapte, vorbitoarea a subliniat că 
pentru campania agricolă din aceas
tă primăvară întreaga suprafață de 
teren este arată, că au fost fertili
zate cu îngrășăminte chimice toate 
suprafețele de păioase, că s-a făcut 
aprovizionarea cu întreaga cantitate 
de semințe necesară culturilor din 
primăvară.

îngăduiți-mi, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în 
numele tuturor lucrătorilor ogoare
lor din Teleorman, să vă mulțumim 
din adîncul inimilor noastre pentru 
viața nouă, pentru grija ce o purtați 
țării și să vă urăm ani mulți în să
nătate și putere de muncă, spre 
binele și fericirea poporului român.

în cuvîntul său Constantin 
Bădiță a spus ’ intr-un asemenea 
moment, cînd se împlinesc 75 de ani 
de la marea răscoală a țăranilor din 
1907 — la care țăranii din comuna 
Salcia, județul Mehedinți, au parti
cipat direct — și 20 de ani de la în
cheierea cooperativizării agriculturii, 
sintem chemați să dezbatem și să a- 
doptăm măsuri menite să asigure 
înfăptuirea neabătută a marilor o- 
biective stabilite de Congresul al 
XII-lea.

Pentru întreaga țărănime, pentru 
toți oamenii muncii din agricultură, 
obținerea unor producții cit mai 
mari în acest an reprezintă o înaltă 
îndatorire patriotică și cetățenească, 
la care cooperatorii din comuna Sal
cia își vor aduce și de acum înainte 
întreaga lor contribuție. Anul tre
cut, an cînd n-au fost cele mai bune 
condiții climatice, cooperatorii din 
Salcia au livrat statului peste 10 000 
tone de cereale, 5 000 tone sfeclă de 
zahăr, 365 tone carne, 5 000 hl lapte 
de vacă și oaie, realizînd un venit 
de peste 22 milioane lei. Anul aces
ta, prin aplicarea măsurilor de îm
bunătățire a activității de contracta
re și achiziție, la aceleași produse 
agricole vom realiza un venit cu a- 
proape 6 milioane lei mai mare decît 
In 1981, ceea ce ne stimulează să 
muncim mai bine, să executăm nu
mai lucrări de bună calitațe, să spo
rim producția în toate sectoarele u- 
nității noastre.

Doresc să exprim adeziunea la do
cumentele supuse dezbaterii plenarei 
noastre și să asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal, tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că lucrătorii de pe ogoa
rele comunei Salcia și din întregul 
consiliu unic Obîrșia de Cimp își 
vor face pe deplin datoria, contri
buind la transpunerea în practică a 
programului de autogestiune și au
toaprovizionare teritorială.

în cuvîntul său, tovarășa Aqa 
Nemeth a spus: Rezuitatele °b_ 
ținute de țăranii din Luncani de
monstrează că singura cale de dez
voltare a producției agricole este 
munca înfrățită pe marile ogoare 
socialiste. Noi, românii și maghiarii 
din Luncani, ne exprimăm recunoș
tința față de grija cu care dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
vă ocupați de condițiile noastre de 
muncă și de viață.

Referindu-se la importantele docu
mente înscrise pe ordinea de zi a 
plenarei, vorbitoarea a arătat că ele 
au fost dezbătute anterior în subuni
tăți de producție și in adunarea ge
nerală, cooperatorii înțelegînd pe de
plin că ridicarea continuă a nivelului 
lor de trai este nemijlocit legată de 
munca fiecăruia și că acest dezide
rat se poate realiza numai pe măsura 
creșterii producției agricole.

Raportînd apoi plenarei că coopera
tiva agricolă de producție din Lun
cani a reușit să obțină an de an pro
ducții cuprinse intre 3 000 și 4 000 kg 
de griu la hectar, 4 000—5 000 kg po
rumb, precum șl importante cantități 
de legume și plante tehnice, vorbi
toarea a spus în încheiere : Sîntem 
hotăriți să ne mobilizăm toate forțele 
pentru folosirea cu mai mare efi
ciență a pămintului, a bazei tehnico- 
materiale de care dispunem, astfel ca 
In anul 1982 să determinăm o cotitu
ră radicală în întreaga noastră acti
vitate. Pămîntul nostru, pentru care 
au plătit cu singe strămoșii, este al 
nostru. Aici ne-am născut și ne 
naștem, aici murim și trăim și ne 
bucurăm, înfrățiți în ideea de a ne 
face patria cit mai înfloritoare.

în cuvîntul său tovarășul Cris
tian Hera 8 evidentlat preocu
pările specialiștilor Institutului de 
cercetare pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea în vederea 
creării de soiuri și hibrizi de produ
cere de semințe și elaborarea unor 
tehnologii moderne.

Ca urmare a sarcinilor desprinse 
din vizitele de lucru făcute de dum
neavoastră, tovarășe secretâr gene
ral, în diferite unități agricole, refe
ritoare Ia extinderea în cultură a 
unor hibrizi de porumb de înaltă 
productivitate, cum ar fi H.S.-412 pe 
care l-ați apreciat în mod deosebit 
la I.A.Ș.-Afumați — a spus vorbito
rul — dorim să vă informăm că am 
luat toate măsurile ca în anul 1982 
să realizăm o cantitate de sămînță 
care va permite însămînțarea unei 
suprafețe de 500 000 hectare din a- 
cest hibrid. în anul 1983 vom pro
duce sămînță și din alți hibrizi de 
mare productivitate. Pentru zonele 
colinare și precolinare, pentru Podi
șul Moldovei și al Transilvaniei, am 
organizat înmulțirea rapidă a semin
țelor din hibrizi mai timpurii, pro
ductivi, cu știuleți mari, care urmea
ză a fi folosiți în hrana animalelor, 
atît sub formă de știuleți recoltați 
cu umiditate normală sau ridicată, 
cit și sub formă de pastă sau siloz, 
în funcție de speciile de animale sau 
destinația acestora.

Pentru diferitele etape de dezvol
tare a agriculturii au fost elaborate 
și difuzate în unitățile de producție 
tehnologii specifice de cultură. Acum 
ne aflăm într-o etapă în care tre
buie să ne înzecim eforturile pentru 
ca agricultura românească să devină 
o agricultură de mare randament. 

așa cum ne-o cere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Toți cei care lucrăm în 
domeniul cercetării agricole ne an
gajăm în fața plenarei, în fața dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
ca această cerință să devină reali
tate.

Sîntem în măsură să vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, precum și plenarei 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, a spus în cu
vîntul său F|orentin Cirpan, că 
programul de dezvoltare a Com
binatului pentru producerea și in
dustrializarea cărnii de porc Timiș 
atinge in acest an parametrii la 
care a fost conceput, de un 
milion de porci livrați anual, ceea 
ce confirmă întru totul realismul 
sarcinii pe care ne-ați încredințat-o 
în anul 1978, cînd ați pus piatra de 
temelie a acestui combinat de di
mensiuni și parametri fără prece
dent în țara noastră și chiar pe plan 
mondial.

Cu aceste succese, a arătat in con
tinuare vorbitorul, comitetul de 
partid, consiliul oamenilor muncii, 
toți cei care muncesc la Combina
tul Timiș omagiază împlinirea a 75 
de ani de la răscoala țăranilor din 
1907 și a două decenii de la încheie
rea cooperativizării agriculturii, mo
mente distincte în istoria patriei, cu 
semnificații profunde pentru drumul 
parcurs de satul și țăranul român 
pină la împlinirile agriculturii, ale 
civilizației noastre socialiste .

După ce a arătat realizările dobln- 
dite în cei 3 ani de experiență de 
Combinatul Timiș, vorbitorul a sub
liniat că, avînd baza tehnico-mate
rială necesară, și în primele două 
luni ale anului au fost obținute 
12 000 tone de carne, depășind pre
vederile cu 1 000 tone, iar benefi
ciul suplimentar a atins peste 4,5 
milioane lei. Subliniind preocupările 
permanente ale colectivului " 
meni din Combinatul Timiș’ii . >■■ 
derea îndeplinirii întocmai a sarci- 
nilor ce le revin din programul de 
autogospodărire și autoaprovizionare 
teritorială, vorbitorul a făcut urmă
toarele propuneri : Deoarece ne con
fruntăm cu problema deficitului 
de proteină, solicităm să se studieze 
posibilitatea dezvoltării industriei de 
drojdii furajere, de aminoacizi esen
țiali și de producere a unor biosti- 
mulatori de creștere. Totodată, este 
necesară îmbunătățirea calității și 
diversificarea mașinilor, utilajelor și 
aparaturii electronice folosite în 
complexele zootehnice industriale și 
de selecție.

în cuvîntul său, joan Wagner “ 
spus : Vă rog să-mi permiteți să 
afirm în acest cadru solemn fap
tul că trecerea satului românesc pe 
calea transformării socialiste a agri
culturii a însemnat schimbarea din 
temelii a vieții țăranului român, așa 
cum nici n-au visat vreodată cei 
care s-au ridicat în lupta pentru o 
viață mai bună. Cine vrea să se con
vingă că acesta și nu altul trebuie 
să fie adevăratul drtim al țărănimii 
să vină la noi, la Apoldu de Sus, 
să-i arătăm o cooperativă agricolă 
înfloritoare in care muncesc înfră
țiți români și germani, din roadele 
căreia satul arată ca un adevărat 
oraș, cu case încăpătoare, cu lumi
nă electrică, drumuri pavate, cana
lizare, magazine, cinematograf, școli, 
grădinițe și cite toate necesare unui 
trai modern, civilizat.

Referindu-se pe larg la apropiar- 
ta campanie de primăvară, vorbito
rul a subliniat că au fost reparate 
tractoarele și mașinile agricole, că 
s-au transportat în cîmp 2 500 tone 
de îngrășăminte naturale. Totodată, 
vorbitorul a arătat că, în anul agri
col care a început, nici o bucată din 
suprafața agricolă a C.A.P. Apoldu 
de Sus nu va rămîne nefertilizat* —î, 
necultivată, că se va urmări cu h 
rîre respectarea asolamentelor ș. i 
tehnologiilor adecvate fiecărei culturi, 
a densității optime, de la semănat 
pînă la recoltat, executarea lucrări
lor de întreținere la timp și de bună 
calitate, întărirea ordinii și discipli
nei în muncă, creșterea responsabi
lității fiecărui cooperator, în ve
derea depășirii producției planificate 
la hectar cu circa 200 kg la griu, 100 
kg la porumb boabe și 1 000 kg la 
cartofi de vară.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Vrem să vă asigurăm,, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
cooperatorii din Apoldu de Sus tint 
hotăriți să acționeze ferm, cu devo
tament și responsabilitate, pentru a 
da curs prețioaselor dumneavoastră 
indicații referitoare la înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Exprimlnd, In numele cooperatori
lor și mecanizatorilor, al tuturor lu
crătorilor de pe ogoarele județului 
Călărași adeziunea la măsurile adop
tate de conducerea partidului pentru 
perfecționarea organizării și retribui
rii muncii în agricultură, îmbunătă
țirea activității de contractare și 
achiziții la produsele vegetale și ani
male, la reașezarea și corelarea pe 
principii economice a prețurilor de 
desfacere cu amănuntul la produsele 
agricole și creșterea retribuției oame
nilor muncii, tovarășul DiflU Da- 

în lumina unorniliuc a spus:
astfel de exigențe, la recenta adunare 
generală ce a avut loc în cooperativa 
noastră am analizat cu toată răspun
derea atît rezultatele obținute anul 
trecut, dar mai ales căile pe care le 
vom urma, măsurile pe care le vom 
aplica pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin în 1982.

în cei 23 de ani care au trecut de la 
înființare, a spus vorbitorul în con
tinuare, cooperativa noastră a par
curs un drum de mari împliniri, care 
confirmă în modul cel mai strălucit 
justețea liniei politice a partidului de 
transformare socialistă a agriculturii. 
Astăzi putem raporta cu mîndrie că 
datorită grijii statornice a partidului 
prin crearea unei puternice baze 
tehnico-materiale, datorită muncii 
unite a cooperatorilor am sporit rod
nicia ogoarelor Bărăganului, am rea
lizat recolte de peste 5 000 kg griu șl 
peste 7 000 kg porumb la ha, am 
creat un sector zootehnic modern, 
aceste rezultate deschizînd coopera
tivei noastre noi orizonturi.

Hotărîrea unanimă a cooperatorilor, 
mecanizatorilor și specialiștilor din 
cooperativa noastră este ca, înlătu- 
rînd neajunsurile din anii trecuți, 
efectuind toate lucrările la timpul 
optim și de bună calitate, să facem 
din anul Î982 un an al calității și efi
cienței și să realizăm recolte șl mai 
mari.
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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
AMBASADORUL MALAYEZIEI

(Urmare din pag. I)
Inminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul AHMAD FAIZ BIN 
ABDUL HAMID a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea Maiestății Sale Sultan Haji 
Ahmad Shah Ibnl Al Mahrum Sul
tan Abu Bakar, suveranul Malaye- 
ziei, cele mai sincere urări de sănă
tate, fericire și de noi succese în 
realizarea pe mai departe a bună
stării și prosperității poporului ro
mân.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sint evocate 
bunele relații de prietenie existente 
Intre Republica Socialistă România 
și Malayezia, precum și conlucrarea 
fructuoasă dintre cele două state pe 
plan internațional. „Țările noastre 
— se arată in cuvîntare — împărtă
șesc păreri și aspirații similare cu 
privire la multe probleme interna
ționale, după cum se poate vedea din 
acțiunile și pozițiile noastre comune 
la O.N.U., sau cu privire la instaura
rea noii ordini economice internațio
nale. Malayezia salută interesul 
României față de mișcarea de nea
liniere și consideră că participarea 
activă a țării dumneavoastră va con
solida această mișcare. Ca popor al 
unei țări în curs de dezvoltare, nouă, 
malayezienilor, ne face plăcere să 
remarcăm că numeroasele înfăptu
iri ale Republicii Socialiste România 
din ultimii ani au fost obținute sub 
conducerea înțeleaptă și competentă 
a Excelenței Voastre11.

în încheierea cuvîntării se subli

AMBASADORUL REPUBLICII
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul dr. HO GUAN LIM a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și poporului 
român cele mai bune urări de sănă
tate și fr cire, de progres și pros- 
perita4» -..n partea președintelui 
Repub.. ? Singapore, Chengara Ve- 
etil Devan Nair.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador se exprimă sa
tisfacția față de cursul ascendent al 
relațiilor singaporezo-române, care 
au continuat să se dezvolte în a- 
vantajul reciproc. „De la vizita pri
mului ministru al țării mele în fru
moasa dumneavoastră țară, cu apro
ximativ zece ani în urmă — se arată 
în cuvîntare — a avut loc o creș
tere a schimburilor oficiale intre ță
rile noastre. Am semnat acorduri de 
schimburi economice, culturale și 
științifice, precum și un acord ae
rian. De asemenea, au avut loc vi
zite reciproce de delegații parlamen
tare. Există însă posibilități de dez
voltare și mai largă a bunelor ra
porturi dintre țările noastre".

în cuvîntare se subliniază, de ase
menea, buna colaborare a celor două 
țări pe plan internațional, apreciin- 
du-se că „România și Singapore au 
preocupări comune pentru pacea și 
securitatea internațională. Ambele 
țări consideră că la baza raporturi
lor dintre state trebuie să stea res
pectul reciproc pentru independență 

niază hotărîrea ambasadorului de a 
depune toate eforturile pentru dez
voltarea in continuare a bunelor re
lații malayeziano-române.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul de priete
nie adresat si a transmis suveranului 
Mâlayeziei cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres pentru po
porul malayezian prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, după 
ce se subliniază că poporul ro
mân este in prezent angajat ple
nar in realizarea unor vaste progra
me de dezvoltare economico-socială 
a patriei și se arată că România este, 
totodată, profund interesată in pro
movarea unei largi colaborări inter
naționale, se spune : „în acest scop, 
România desfășoară o activitate sus
ținută pentru dezvoltarea relațiilor 
sale cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, situînd 
ferm la baza tuturor raporturilor 
sale externe principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței, avantajului 
reciproc. Ne pronunțăm in modul 
cel mai hotărit pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi de
plin stăpîn pe bogățiile naționale, pe 
destinele sale".

în continuare, in cuvîntare se spu
ne : „Doresc să subliniez cu satis

și suveranitate, precum și neameste
cul în treburile interne".

Cuvintarea subliniază, în încheie
re, dorința ambasadorului de a con
tribui la dezvoltarea in continuare a 
relațiilor strinse de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul primit și 
a transmis președintelui Republicii 
Singapore și guvernului singaporez 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului singaporez 
prieten urări de prosperitate și pro
gres.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se sublinia
ză că poporul român desfășoară o 
intensă activitate pentru dezvoltarea 
economică și socială a patriei, acțio- 
nînd, totodată, cu fermitate pe plan 
internațional pentru o largă colabo
rare și cooperare între state, se 
arată : „Așezăm consecvent la baza 
relațiilor noastre cu toate statele 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale nerecurgerii la for
ță și la amenințarea cu forța în ra
porturile internaționale. Sîntem 
bucuroși să constatăm că, pe baza 
acestor principii, se dezvoltă și rela
țiile dintre țările noastre. îndeosebi, 
in ultimii ani, aceste relații au înre
gistrat progrese însemnate pe plan 
politic, economic și In alte domenii 
de activitate".

în continuare, în cuvîntare se apre

facție cursul ascendent al raportu
rilor româno-malayeziene pe plan 
politic, economic și în alte domenii 
de interes comun. Pornind de la po
sibilitățile largi de diversificare in 
continuare a acestor raporturi, în
deosebi pe plan economic, imi ex
prim convingerea că, prin eforturi 
comune, conlucrarea dintre țările 
noastre va cunoaște dimensiuni și 
mai largi, în interesul celor două 
țări, al dezvoltării libere și indepen
dente a popoarelor român și mala
yezian prietene. în același timp sint 
convins că lărgirea cooperării dintre 
țările noastre in viața internațională, 
în cadrul O.N.U., al „Grupului celor 
77“ și al mișcării țărilor nealiniate 
servește cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii între națiuni".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat ambasadorului mala
yezian deplin succes in misiunea în
credințată și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut într-o at
mosferă cordială cu ambasadorul 
Ahmad Faiz Bin Abdul Hamid.

La solemnitate și convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, și Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Au luat, de asemenea, parte mem
bri ai ambasadei Malayeziei în țara 
noastră.

SINGAPORE
ciază că există încă numeroase po
sibilități de amplificare a conlucră
rii dintre România și Singapore, în 
primul rînd în domeniul creșterii 
schimburilor comerciale și al coope
rării economice reciproc avantajoa
se, și se exprimă convingerea că în
tărirea conlucrării bilaterale pentru 
punerea in valoare a acestor posibi
lități corespunde pe deplin interese
lor de progres ale popoarelor român 
și singaporez. „Considerăm, totodată, 
— șe arată în cuvîntare — că extin
derea conlucrării dintre țările noas
tre in viața internațională, în ca
drul O.N.U., al „Grupului celor 77“ 
și al mișcării țărilor nealiniate ser
vește cauzei generale a destinderii, 
dezvoltării libere și independente a 
tuturor națiunilor, cooperării și păcii 
în întreaga lume".

Șeful statului român a urat amba
sadorului singaporez succes în mi
siunea încredințată și l-a asigurat 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său per
sonal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut într-o at
mosferă cordială cu ambasadorul dr. 
Ho Guan Lim.

La solemnitate și convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui ide Sfat.

Au fost, de asemenea, prezenti 
membri ai ambasadei Republicii 
Singapore în țara noastră.

-COTIDIAN
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Colectivul întreprinderii meca

nice „Nicolina" din lași a introdus 
în fabricație noi tipuri de mașini și 
utilaje : stații de mixturi asfaltice, 
rulouri compactoare, betoniere, în
cărcătoare frontale de 120 CP, au- 
togredere de 180 CP și altele - 
produse cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare.

■ La intrarea în Dorohoi, pe bu
levardul „Victoria", a început con
strucția la cel de-al cincilea ansam
blu de locuințe al orașului, care va 
însuma 1 330 apartamente în blocuri 
cu patru niveluri, spații comerciale 
și unități prestatoare de servicii, un 
oficiu poștal, precum și alte obiec
tive de interes cetățenesc.

■ Pe șantierele celor mai impor
tante obiective industriale și social- 
culturale din municipiul Bacău au 
fost organizate detașamente de 
muncă patriotică. Ele reunesc pes
te 10 000 de tineri din întreprinde
rile și instituțiile orașului.

■ Prin stația C.F.R. Brăila trec 
zilnic, in medie, 140 de trenuri. In 
ultimul an, brăilenii au expediat 
beneficiarilor pe calea ferată mai 
mult de 150 000 tone de mărfuri 
peste prevederile de plan. Să ne 
imaginăm că această cantitate ar 
fi încărcată într-o singură garnitura 
de tren : ea ar avea citeva sute 
de kilometri.

■ Rețeaua cinematografică a ju
dețului Vaslui se va mări în acest 
an prin intrarea în funcțiune a unui 
cinematograf cu 500 de locuri în 
orașul Huși, edificiu care s.e află 
într-un stadiu avansat de execuție. 
In curînd vor începe lucrările de

DE LA C.E.C.
Instrument de economisire șl de 

plăți, contul curent personal, pe 
care Casa de Economii și Con- 
semnațiuni îl pune la dispoziția 
populației, este folosit de tot mai 
mulți depunători datorită avanta
jelor pe care le prezintă.

Avantajul specific al acestui 
instrument de economisire îl con
stituie faptul că asigură titulari
lor efectuarea de plăți periodice 
și ocazionale din sumele depuse 
in cont fără ca aceștia să fie ne- 
voiți să se deplaseze personal la 
casieriile întreprinderilor sau in
stituțiilor prestatoare de servicii.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni efectuează plățile în limita 
soldului existent in cont în mod 
gratuit, acordind în plus titularilor 
de conturi curente personale si o 
dobîndă anuală.

Depunerile și plățile din contul 
curent personal se pot face în nu
merar sau prin virament. Plățile 

construcție ale unui alt cinemato
graf, cu 650 locuri și ecran pano
ramic, în municipiul reședință de 
județ.

B La întreprinderea de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște, roțile de ma
nevră ale robinetelor se realizează 
in prezent prin construcție sudată, 
înlocuindu-se tehnologia de turnare. 
Ca urmare a acestei măsuri, se vor 
obține economii de metal și ener
gie în valoare de circa trei mili
oane lei anual.

B La Brașov, ca în majoritatea 
localităților țării, transportul local în 
comun a fost organizat pe siste
mul autotaxării. Un singur „amă
nunt" au omis organizatorii : să 
monteze și în dreptul ușilor de ur
care aparatele de compostare a bi
letelor.

B Peste 2 300 de femei lucrează 
în timpul liber la domiciliu felurite 
obiecte artizanale, cusături și țesă
turi pentru cooperativa „Munci
toarea" din Topoloveni, județul Ar
geș. Obiectele lor sînt solicitate 
acum în peste 20 de țări.

B In acest an vor fi date în fo
losință peste 6 000 mp spații comer
ciale în complexe și magazine u- 
niversale în comunele Brînceni, Pu- 
rani, Segarcea Vale, Țigănești și 
Furculești, din județul Teleorman.

B Prin aplicarea unor metode 
moderne de exploatare, la mina 
Valea Vinului, cea mai veche din 
cadrul Exploatării Rodna, sporul 
lunar de minereu complex extras 
a crescut de la 400 la 2 000 de

în numerar se pot face pe bază 
de cecuri semnate de titular sau de 
persoanele împuternicite de acesta.

Plata în numerar a cecurilor 
obișnuite se poate efectua de către 
sucursala sau filiala C.E.C. la care 
s-a deschis contul, precum și de o 
altă unitate C.E.C. stabilită de titu
lar, iar plata în numerar a cecu
rilor din carnetul de cecuri cu sumă 
limitată se face de oricare sucur
sală, filială sau agenție C.E.C. pro
prie din țară.

Plățile prin virament se fac, din 
dispoziția titularilor, de către unită
țile C.E.C. la care sînt deschise con
turile curente personale. Este de 
reținut că titularii pot solicita vi
rarea periodică din cont a unor 
sume reprezentînd : plata abona
mentului de telefon, de radio și te
levizor. a chiriei, consumul de ener
gie electrică și de gaze, precum și 
plăti de impozite și taxe.

Cronica
Cu ocazia celei de-a 26-a aniver

sări a creării Armatei populare na
ționale a Republicii Democrate Ger
mane. generalul-locotenent Constan
tin Olteanu, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat o telegramă de felici
tare generalului de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării națio
nale al R.D. Germane.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.D. Germane la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2S 

februarie, 1 și 2 martie. In tară : Vre
mea va fi in general Închisă, mal aies 
In regiunile din sudul țării, unde vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, iar in rest 
ninsori izolate. Vintul va sufla slab, 
pină la moderat prezentlnd intensifi
cări trecătoare In estul țării șl zona 
de munte, predominlnd din sectorul

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul general al miliției, 

Direcția circulație
CIRCULAȚIA AUTOTURISMELOR 
PERSONALE IN LUNA MARTIE

Informăm deținătorii de autoturis
me proprietate personală că în zilele 
de duminică ale lunii martie 1982 a- 
ceastă categorie de autovehicule vor 
avea voie să circule după cum ur
mează : 7 și 21 martie : cele avind 
număr de inmatriculare fără iot ; 
14 și 28 martie : cele avind număr de 
înmatriculare cu soț.

ATENȚIE LA BĂTRINI
De la un timp aproape că nu exis

tă zi în care o persoană în virstă 
înaintată să nu devină victimă a ac
cidentelor de circulație. De fiecare 
dată este vorba despre pietoni anga
jați in traversare de cele mai mul
te ori neregulamentar. Sint insă și 
cazuri — din păcate nu puține — în 
care pietonii vîrstnici ajung să fie 
acroșați de autovehicule pe culoarele 
marcate destinate trecerii de pe un 
trotuar pe celălalt.

Examinarea mai atentă a acciden
telor rutiere cu victime din rindul 
bătrînilor relevă că, adeseori, evita
rea evenimentelor respective ar fi 
stat in putința conducătorilor auto 
dacă acționau în spirit preventiv. Un 
caz tipic de conduită nepreventivă 
din partea unui șofer s-a petrecut 
recent în județul Bacău. în comuna 
Ștefan cel Mare, pe drumul național 
11, ziua în amiaza mare, o femeie de 
70 de ani se angajează în traversarea 
drumului. De ea se apropie autove
hiculul 31—BC—3538, condus de Pe- 
trea Mocanu. Acesta o claxonează, 
dar bătrina iși continuă traversarea. 
Comportarea ei nu-1 determină pe 
șofer la prudență, respectiv la redu
cerea substanțială a vitezei, și astfel 
bătrina și-a pierdut viața. Din cerce
tări rezultă că victima nu auzea și 
suferea de afecțiuni ale acuității vi
zuale.

In aceeași zi, la orele de diminea
ță, la Cluj-Napoca și la Timișoara, 
doi pietoni de aceeași vîrstă (68 ani) 
au fost accidentați pe culoarele de 
trecere pentru pietoni.

zilei
București, colonel Joachim Schrăter, 
s-a intilnit cu militari dintr-o unita
te a armatei noastre.

A fost prezent Siegfried Bock, am
basadorul R.D. Germane in țara 
noastră.

Participant!! la întîlnire au vizionat 
o fotoexpoziție cu aspecte din viața 
și activitatea militarilor Armatei 
populare naționale a R.D. Germane 
și un film documentar pus la dispo
ziție de ambasadă.

vestic. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse între minus 12 șl minus 2 gra
de. izolat mal coborite în ultimele zile, 
tar temperaturile maxime vor oscila 
intre minus 5 și plus 5 grade, mal ri
dicate in sud-estul țării. Ceată locală. 
In București : Vreme In general Închi
să. Vor cădea precipitații slabe, mai 
ales sub formă de ploaie. Vint slab, 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre minus 3 și 
zero grade, Iar cele maxime Intre 2 și 
5 grade. Condiții de ceață seara și di
mineața. (Liana Cazacioc, meteorolog 
de serviciu).

Ținind seama de scăderea capaci
tății de acționare a persoanelor îna
intate în vîrstă, de reflexele lor slă
bite, de afecțiunile ce le influențea
ză vederea și auzul, conducătorilor 
auto li se cere să manifeste multă 
precauție și moderație în dozarea vi
tezei ori de cîte ori observă că pie
toni în etate avansată traversează 
strada.

PERICOLUL CONDUCERII 
FĂRĂ PERMIS

Două accidente rutiere grava 
readuc în atenție pericolul conduce
rii autovehiculelor de către persoane 
care nu posedă permis. în satul Chi- 
zătău, din județul Timiș, în timpul 
nopții, la o petrecere, lui loan Beche 
1 se făcuse poftă de mers cu automo
bilul. Ce-i drept, îl avea în curte. 
Dar n-avea permis de conducere. Cu 
toate Insistențele mai multor prie
teni (e de mirare, totuși, cum de nu
1- au putut împiedica să treacă la o 
faptă nesăbuită), el se suie la 
volan, dar nu apucă să par
curgă nici 500 de metri că se 
izbește violent de parapetul unui pod 
și se răstoarnă, pierzindu-și viața, 
în orașul Caransebeș, autoturismul
2— CS—6317 părăsește instantaneu di
recția de mers și se proptește intr-un 
copac. Dintre ocupanții mașinii, o 
persoană își pierde viața, iar alta se 
alege cu mai multe fracturi. Cel de 
la volan. Nicolae Stoian, nu poseda 
permis de conducere.

Avind în vedere pericolul grav 
la care este expusă viața participan- 
ților la trafic din cauza conducerii 
autovehiculelor de către persoane 
care nu dețin permis, legea pedep
sește aspru pe cei care comit această 
infracțiune, cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani sau amendă contraven
țională. Aceeași infracțiune se con
sideră și fapta acelor persoane care 
conduc autovehicule pe drumurile 
publice după ce permisul de condu
cere le-a fost retras, anulat sau re
ținut în vederea anulării ori ca ur
mare a suspendării exercitării drep
tului de a conduce.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Viata satului a La start, campa

nia agricolă de primăvară a Pro
ducție. eficiență, rentabilitate • O- 
biective ale noii revoluții agrare 
• Arc peste timp in satul româ
nesc. 1907—1962—1982 • Film artis
tic : „Iarna bobocilor". Partea a 
Ilrf, a Din programul de activlta- 
v- T Cooperației de producție, 
achtzfjl: și consum din județul 
Vîlcea a Brigăzi artistice la 
rampă

13.00 Tragerea de amortizare ADAS
13.10 La sfîrșit de săptămină
17,40 Februarie — cronica evenimente

lor politice
18,00 închiderea programului

Astăzi - ultima zi de participare la

Tragerea extraordinară Loto a Mărțișorului
Agențiile Loto-Pronosport mai e- 

libereazâ doar astăzi bilete cu nu
merele preferate ale participanților 
pentru tragerea extraordinară Loto 
a Mărțișorului, care se va desfășura 
după aceeași formulă avantajoasă a 
tragerii similare din 1 ianuarie 1982, 
cind s-au atribuit peste 111 000 de 
premii, printre care și 35 de auto
turisme. Se reamintește că — in 
cadrul a 12 extrageri in patru faze, 
cu un total de 120 de numere — 
există posibilități multiple de a

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat — A.D.A.S. — aduce la cu
noștința conducătorilor auto profe
sioniști că au posibilitatea să con
tracteze asigurarea facultativă de 
răspundere civilă auto la respon
sabilii cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenții și inspectorii de 
asigurare sau, direct, la orice uni
tate A.D.A.S,

20,00 Telejurnal
20,20 Arc peste timp tn satul românesc. 

1907—1962—1982
20,40 Teleenciclopedla
21,05 Film serial : „Lumini si umbre". 

Episodul 2. Scenariul : Titus Po
povic!: colaborator: Francisc Mun- 
teanu. Regla : Andrei Blaier, Mi
hai Constantinescu

22,00 Telejurnal
22.10 Cu mască, fără mască...
23.00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20.00 Telejurnal
20,20 „Clntarea României* *.  De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Satu Mare. Emisiune reali
zată in colaborare cu Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste 

21.25 Publicitate

• Teatrul Național (14 7171. sala
mică) : A treia țeapă — 15; Generoa
sa fundație — 20; (sala Atelier) :
Cartea lui lovită — 19.30; (sala mică 
a Palatului) : Idolul și ion Anapoda
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schdtz — 19.
• Teatrul de operetă (13 98 48) ; Miss 
Heliett — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 15: Mormlntul că
lărețului avar — 19,30; (sala Grădina 
icoanei. 1'2 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 15; Anecdote provinciale —•
19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul en
glezesc — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mlrf- 
iala — 20.
• Teatrul „Nottara" (50 3103, sala
Magheru) : Micul infern — 15,30:
Idioata — 20; (sala Studio) : Noaptea 
umbrelor — 15; Scoica de lemn —
19.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 15; Perlele
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19.30; (sala Victoria. 50 58 65): 
Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Somnoroasa aventură — 18.30.
• Teatrul „ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Varietăți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La hanul veseliei — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 17.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Bu-Ali — 17; (la clubul „Republica"): 
Tigrișorul Petre — 11.
• Circul București (11 01 20) : Fantas
tic circ — 16; 19,30.

21.35 Semnături in cartea muncii
22.00 Telejurnal
22.10 Tinere talente muzicale
23.00 închiderea programului

cîștiga autoturisme „Dacia 1 300“ și 
„Skoda 120 L“, mari sume de băni 
variabile și fixe, precum și excursii 
în U.R.S.S. sau R.’S. Cehoslovacă. 
Variantele de 25 lei au drept de 
cîștiguri la toate extragerile. Șe 
poate juca pe variante simple, va
riante combinate și combinații „cap 
de pod“, achitate sută la sută sau 
in cotă de 25 la sută. Un bilet la 
această tradițională tragere poate fi 
și un cadou plăcut cu ocazia Mărți
șorului.

ADAS
Totodată, A.D.A.S. recomandă 

conducătorilor auto profesioniști 
care .au contractată această asigu
rare să posede asupra lor. perma
nent, contractul de asigurare în
cheiat. pentru a putea fi prezentat, 
in cazul intimplării unui eveniment 
asigurat nedorit, organelor de mi
liție care constată accidentele de 
circulație.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT cinema
CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

Echipa României -
MtîNCHEN 26 (Agerpres). — Vi

neri seara, în mai multe orașe vest- 
germane s-au disputat meciurile din 
ultima zi a grupelor preliminarii din 
cadrul campionatului mondial mas
culin de handbal. La Sindelfingen, 
selecționata României a intilnit, în 
grupa D, formația Iugoslaviei. Peste 
5 000 de spectatori au urmărit un 
meci pasionant, cu răsturnări specta
culoase de situații, in care victoria a 
revenit la limită cu 22—21 (12—12) 
echipei Iugoslaviei. Cel mai eficace 
jucător român a fost din nou Vasile 
Stingă, care a marcat 9 goluri. Din 
echipa Iugoslaviei s-a remarcat Ju- 
rina, autorul a 5 puncte. în clasa

începe returul campionatului de fotbal
Azi, Universitatea Craiova-A.S.A. Tg. Mureș

Returul campionatului diviziei A 
va incepe mîine, cu etapa a XVIII-a, 
și se va încheia la 13 iunie. Unul 
dintre meciurile etapei, Universita
tea Craiova — A.S.A., se va juca 
însă astăzi, de la ora 15, pe stadio
nul craiovean și va fi arbitrat de 
O. Ștreng (Oradea). Partidele care 
vor avea loc duminică (toate de la 
ora 15) sint următoarele : Dinamo — 
Universitatea Cluj-Napoca, F.C. Cor- 
vinul — U.T.A., F.C. Olt — Sportul 
studențesc, S.C. Bacău — F.C. Con
stanța, F.C. Chimia — Steaua, F.C.M. 
Brașov — C.S. Tirgoviște, Politehni
ca Timișoara — Jiul,, Progresul Vul
can — F.C. Argeș. Amintim că, după 
17 etape, in clasamentul general 
conduce Universitatea Craiova — 25 
puncte, urmată de Dinamo București, 
cu același număr de puncte, de care 
nu o desparte decit golaverajul. In 
„clasamentul adevărului" ordinea

în grupa semifinală
mentul acestei grupe echipa Româ
niei a ocupat primul loc, urmată de 
formațiile Iugoslaviei și Danemarcei, 
care, de asemenea, ) s-au calificat 
pentru semifinale.

în cea de-a doua partidă a acestei 
grupe, echipa Danemarcei a invins 
cu scorul de 28—21 (10—9) selecțio
nata Cubei.

în semifinale conteâză și rezulta
tele înregistrate in meciurile grupe
lor preliminarii. Partidele din semi
finale se vor dispută in zilele de du
minică 28 februarie, 2 și 4 martie. 
Echipa României va întilni duminică 
la Miinchen reprezentativa Suediei.

este însă inversă : Dinamo +9, Uni
versitatea + 7.

Odată cu întrecerea echipelor din 
divizia A se reia și campionatul for
mațiilor de „speranțe", cu același 
program anunțat mai sus. în clasa
mentul „speranțelor", pe locul intîi 
se află S.C. Bacău — 28 p, urmată 
de Universitatea Craiova — 24 p.

Campionatul diviziei B va reîncepe 
la 7 martie, iar cel al diviziei C la 
14 martie.

Prima partidă amicală interțări pe 
care o va juca reprezentativa noastră 
va fi Belgia — România (24 martie), 
urmată de Bulgaria — România (14 
aprilie). în ambele cazuri campiona
tul se va desfășura normal, fără 
întreruperi.

Prima partidă oficială în noua 
ediție a campionatului european in- 
terțări : România — Cipru, la Bucu
rești, în ziua de 1 mai.

SCHI :

„Maratonul sănătății"
La Miercurea-Ciuc, pe dealurile 

înzăpezite ale „Șutei", in organi
zarea ziarelor județene „Informația 
Harghitei" și „Harghita", s-a desfă
șurat cea de-a doua ediție a marelui 
concurs de schiuri „Maratonul să
nătății".

în prezența unui mare număr de 
spectatori, la startul acestei frumoa
se competiții sportive de masă s-au 
aliniat peste 1 000 de concurenți, ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei din 
întreprinderi, instituții, școli și licee 
ale județului, precum și numeroși 
oaspeți, iubitori ai sporturilor de iar
nă, din județele Argeș, Bacău, Bra
șov, Covasna, Neamț și altele. Pe 
parcursul traseului, măsurînd 24 de 
kilometri, concurenții au avut de în
fruntat numeroase dificultăți, dar 
spre lauda lor trebuie spus că n-a 
abandonat nici unul. Au fost decer
nate numeroase premii, dar princi
palul cîștigător al acestei mari și reu
șite competiții sportive a rămas spor
tul de masă, cu bogate tradiții în 
acest județ. (I. D. Kiss).

Finala „Cupei U.G.S.R."
Finalele pe țară ale tradiționalei 

competiții de schi alpin și fond do
tată cu „Cupa U.G.S.R." — ajunsă 
la a 14-a ediție — va avea loc, sîm- 
bătă și duminică, la Vatra Dornei, 
reunind la start cîștigătorii etapei 
județene, cei mai buni schiori dintre 
zecile de mii de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții care au 
participat pină in prezent la între
ceri.

înscrisă sub genericul „Daciadei", 
„Cupa U.G.S.R." programează con
cursuri la slalom (2 manșe), pe ca
tegorii de vîrstă, precum și la schi 
fond, concurs ce se desfășoară sub 
forma ștafetelor : la masculin 3x5 
km, iar la feminin 3x3 km.

• Semnul șarpelui: SCALA (11 03 72)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
FESTIVAL (15 63 84) — 8; 10; 12- 14- 
16; 18; 20. FLOREASCA (33 29 71) — 
9; II; 13; 15; 17; 19; 21.
• Liniștea din adîncurl : VICTORIA 

"" -"0; 16; 18;
■ 9: 11,15; 
MODERN 
15.45; 18;

18: 20,15,
11,15: 13,30;

13,30; 15,45:
(23 71 01) — 9;
20.15.
• Grâbește-te
(50 51 40) — 9; u.uv. io.so ; ia;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11.15; 
13,30: 15,45; 18; 20. TOMIS (21 49 46) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Destine romantice : LIRA (31 71 71) 
— 15.30; 18; 20. COSMOS (27 54 95) — 
15,30: 17,30; 19,30,
• Saltimbancii : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17.30; 19,30.
• Dorește-mi un timp nefavorabil :
CENTRAL (14 12 24) " "
16; 18: 20.
• Cum a devenit Unku prietena iul 
Ede : TIMPURI NOI (15 6110) — 8; 
10; 12; 14; 16: 18: 20.
• Incident la graniță : SALA MICA 
A PALATULUI — 10; 12,30.
• Superpollțistul : BUCUREȘTI

‘ 15,45; 18;
*: io: 12; 

(12 06 88)

Încet : FEROVIAR 
11.15: 13.30: 15,45: 18;

") -9; 11,15:

8: 10: 12; 14:

(15 61 54) — 8.45: 11; 13,15
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 8 
14; 16; 18; 20,15. MELODIA
— 8: 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Oglinda spartă : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Pasărea de foc spațială :
(16 35 38) — " -- ----- '
• Concediu
— 18; 19.45, 
15; 17,30: 20.
• Jumătate de casă fără mire 
ZEȘTI (50 43 58) — 16; 18; 20.
• Spartacus : EFORIE (13 04 83) — 9; 
12,30: 16: 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : POPU
LAR (35 15 17) — 15.30: 19.
• Iubește, iubește, dar nu-ți pierde
capul: FLACARA (20 33 40) — 15.30;
17 30: 19.30.
• De la 9 la 5 : PATRIA (11 86 23) — 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.15. LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15.
• Trenul : CAPITOL (16 29 17)
10.30: 13.15; 16; 19.
• Toate mi se intimplă numai mie : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 8; 10; 12; 14: 
16: 18; 20. GLORIA (47 46 75) — 8: 10; 
12: 14; 16; 18; 20. FLAMURA (83 77 12)
— 8; 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Vulcanul : DACIA (50 35 94)
11.15; 13,30: 15.45: 18 ; 20.15.
• Bronco Billy: FERENTARI (30 49 85)

(59 53 15)

. . DOINA
9; 11,15; 13,30; 15,45.
pe malul mirii : DOINA 
COTROCENI (49 48 48) —

BU-

8:

9:

— 15.30: 17,30; 19,30, GIULESTI
(17 55 46) — 9; 11,16; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Numele meu e iubire : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 19.
• Despărțirea : VOLGA (79 71 26) — 
8; 11; 14; 17; 20.
• Hangar 18 : VIITORUL (11 48 03) — 
9.30; 11,30; 13.30; 15,30; 17.30: 19,30.
• Cobra se întoarce : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. MIO
RIȚA (14 27 14) — 8; 10; 12; 14: 16; 18; 
20. CULTURAL (83 50 13) — 8: 10; 12: 
14; 16; 18; 20.
• Omul și fiara : MUNCA (21 50 97)
— 14; 17; 20.
• Toată lumea este a mea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 19.

teatre

• DESCREȘTE POPU
LAȚIA ORAȘELOR? In 
prezent, 42 la sută din populația 
lumii trăiește în orașe. Statis
ticile consemnează că în anul 
1900 orășenii reprezentau doar 
15 la sută din locuitorii Terrei. 
Deși această tendință părea să 
fie ireversibilă, cercetări recen
te, întreprinse la Institutul in
ternațional de la Laxemburg (in 
apropiere de Vlena), pun in e- 
vidență o încetinire a procesu- 
mit grup de state, specialiștii 
rurale in mediul urban, din cau
ze și motive, evident, diferite 
de la o regiune la alta, de la 
o țară la alta. Pentru un anu
mit grup de state, specialiștii

austrieci consideră că descrește
rea numărului celor tentați să 
se transfere la orașe se expli
că prin îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață in me
diul rural.

• CALCULATOARE 
VORBITOARE. Calculatorul 
de fabricație niponă din ima
gine prezintă particularitatea că 
poate „pronunța" răspicat date
le rezultate din manipularea cla
viaturii. Avantajele sînt eviden
te pentru persoanele cu vedere 
deficientă, de pildă. De aseme
nea, noul sistem slujește la ve
rificarea operațiilor, dispozitivul 
vorbitor puțind repeta, la cerere, 
datele respective.

DB
ETUTINDENI

• PETROL SINTETIC 
DIN RESTURI MENAJE
RE. Membrii unui grup de cer
cetători de la Universitatea din 
Manchester afirmă că au desco
perit mijlocul de a transforma 
resturile menajere în petrol sin
tetic la prețul — foarte compe
titiv în prezent — de circa 15 do
lari barilul. Combustibilul a fost 
obținut într-o instalație expe
rimentală a Institutului de știin
țe și tehnologie al universității, 
realizindu-se, după cum declară 
promotorii cercetărilor, o pro
ducție de 26 barili din 10 tone de

deșeuri menajere. Este vorba de 
un petrol care, afirmă ei, se pre
zintă fără elemente poluante, 
fiind capabil să concureze cele 
mai bune calități de țiței de pe 
piața internațională. Se aprecia
ză că prețul de cost al unei in
stalații rentabile din punct de 
vedere comercial este de circa 
20 milioane lire sterline.

• „RESPIRAȚIA" SOA
RELUI. După compararea da
telor disponibile pe o perioadă 
de 265 de ani, un climatolog a- 
merican a stabilit că, într-un ci
clu de 76 ani, diametrul Soare

lui crește sau descrește cu o 
valoare medie calculată la 0,02 
procente. în faza reducerii dia
metrului, numărul petelor din 
Soare este mai mare decit în 
faza diametrului mărit. Prin a- 
ceasta s-a stabilit o legătură 
directă intre apariția petelor in 
Soare, care au un ciclu de 11 
ani, și variațiile diametrului as
trului. Modificările survenite pe 
suprafața Soarelui concură, după 
opinia specialiștilor, la evoluția 
climei intr-un anumit număr de 
ani. Ultima mare dilatare a as
trului zilei s-a produs in anul 
1911. Următoarea va fi în 1987.

• ATLAS URIAȘ. Prln- 
tre cărțile rare aflate în păstra
rea Bibliotecii de Stat din 
Berlin se află un atlas geogra

fic avind o greutate de... 175 kg. 
El conține 35 de hărți întocmite 
la mijlocul secolului al XVII- 
lea la Amsterdam. Alte două 
asemenea exemplare se păstrea
ză la biblioteca Universității din 
Rostock și la „Biblioteca brita
nică" din Londra.

• CONTRABANDĂ 
CU FILDEȘ. Republica Sud- 
Africană este un adevărat rai 
pentru contrabandiștii de fildeș. 
In acest scop sînt folosite re
țeaua comercială a țării, precum 
și porturile la ocean. Valoarea 
fildeșului obținut clandestin din 
țările africane și transportat 
prin R.S.A. spre piețele occiden
tale este estimat la 2,14 milioa
ne dolari pe an.

• CONSECINȚE ALE 
FUMATULUI. Aproximativ 
129 000 de americani vor muri 
anul acesta in S.U.A. din cau
za unor forme de cancer provo
cate de fumat, relevă un raport 
guvernamental dat publicită
ții la Washington. Se subli
niază că 85 la sută din cele 
110 000 de cazuri de cancer 
pulmonar înregistrate anual in 
S.U.A. sînt provocate de fumat, 
care contribuie, de asemenea, la 
favorizarea altor forme de can
cer — în total 430 000. „Nu e- 
xistă nici o altă măsură mai e- 
ficientă de reducere a riscului 
îmbolnăvirii de cancer decit a- 
bandonarea fumatului, in special 
a țigărilor", se arată în raport



MOSCOVA

Vizita delegației Marii Adunări Naționale
geneva. Intîlniri ale ministrului român 

al afacerilor externe
MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : La Mosco
va s-au încheiat vineri convorbirile 
dintre delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, și 
delegația Sovietului Suprem al
U. R.S.S., condusă de A. P. Șitikov, 
președintele Sovietului Uniunii, și
V. P. Ruben, președintele Sovietu
lui Naționalităților. Cu acest prilej 
s-a efectuat un amplu și cuprinzător 
schimb de păreri cu privire la activi
tatea și preocupările celor două foruri 
legislative supreme. S-a făcut o in
formare reciprocă asupra rolului și 
activității comisiilor permanente ale 
parlamentelor celor două țări in di
verse domenii.

A fost evidențiată evoluția ascen
dentă a bunelor relații, pe multiple 
planuri, existente intre România și 
Uniunea Sovietică, fiind relevată in 
acest context importanța deosebită a 
intilnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So

ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Ample acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor, pentru apărarea păcii

Platformă de acțiune 
in domeniul dezarmării
BELGRAD 26 (Agerpres) — Pre

zidiul R.S.F. Iugoslavia a dezbă
tut și adoptat platforma de acțiu
ne a Iugoslaviei pe planul dezar
mării — relatează agenția Taniug. 
Subliniind că in prezent cursa 
înarmărilor a luat proporții ex
trem de îngrijorătoare, repcezentînd 
pericolul cel mai direct la adresa 
păcii, securității și existenței ome
nirii, Prezidiul R.S.F.I. evidențiază 
faptul , că forțele păcii se opun cu 
hotărîre unei asemenea evoluții și 
devin tot mai active și mai nu
meroase.

Securitatea internațională și o 
pace durabilă — s-a relevat în ca
drul ședinței — pot fi înfăptuite 
numai prin stăvilirea cursei înar
mărilor, scopul general al dezar
mării trebuind să-l constituie atin
gerea unui grad cît mai mare de 
securitate pentru toate statele și 
a unui nivel cît mai scăzut al înar
mărilor și al echilibrului de for
țe militare. înarmările au impli
cații negative asupra situației eco
nomice a țărilor în curs de dez
voltare, care sînt nevoite ca. in 
scopul menținerii propriei secu
rități. să se doteze suplimentar cu 
armament, ingustind potențialul lor, 
și așa modest, de dezvoltare.

A fost examinată, totodată, în de
taliu problema transformării Balca
nilor intr-o zonă denuclearizată, a- 
ceasta urmind să servească atit 
întăririi securității statelor din re
giune, cit și securității europene și 
internaționale. Eliberarea de peri- 
cpltil armei nucleare din afară a 
Balcanilor reclamă, in același timp, 
renunțarea la folosirea oricăror for

Necesitatea negocierilor globale pentru progresul țărilor in curs de dezvoltare 
și al tuturor statelor lumii, pentru edificarea noii ordini economice mondiale

La New Delhi s-a desfășurat zilele 
trecute o reuniune consultativă a u- 
nor țări în curs de dezvoltare, între 
care și România — reuniune con
sacrată dezbaterii actualei situații 
din economia mondială. întilnirea, 
inițiată de guvernul indian, și-a pro
pus să analizeze, pe de o parte, po
sibilitățile de deblocare a dialogului 
dintre „Nordul" bogat și „Sudul" 
sărac și de lansare a negocierilor 
globale in problema înfăptuirii noii 
ordini economice internaționale, iar, 
pe de altă parte, să identifice mij
loacele susceptibile să contribuie la 
extinderea cooperării economice, fi
nanciare și tehnico-științifice intre 
țările in curs de dezvoltare, in ve
derea materializării acordului inter
venit la conferința ministerială a 
„Grupului celor 77“ desfășurată anul 
trecut, la Caracas.

CERCUL VICIOS AL CRI
ZEI. Dezbaterile din capitala Indiei 
au avut loc intr-un moment cind 
situația economică din lume devine, 
tot mai preocupantă și neliniștitoare. 
Astfel, economia mondială se află, 
practic, intr-un cerc vicios. Recesiu
nea din domeniul producției deter
mină multiplicarea măsurilor protec- 
ționiste pe plan comercial. Alături de 
presiunile protecționiste, fluctuațiile 
bruște ale cursurilor de schimb va
lutar, realinierile în raporturile de 
valoare dintre monede și nivelul 
exagerat de inalt al dobinzilor ban
care din țările capitaliste dezvoltate 
frinează puternic expansiunea co
merțului internațional, fapt care, la 
rindul lui, influențează negativ, creș
terea producției, prelungind recesi
unea. In același timp, criza economi
că mondială agravează starea de ne
siguranță și instabilitate din relațiile 
internaționale, ceea ce dovedește o 
dată in plus că nu poate fi asigurată 
o pace durabilă in lume atit timp 
cît marea majoritate a omenirii se 
zbate in sărăcie și mizerie.

încercările de pînă acum de a se 
găsi o ieșire negociată din cercul 
vicios al crizei n-au*dat  nici pe de
parte rezultatele scontate. Dialogul 
„Nord“-„Sud“, care se poartă de mai 
mulți ani la O.N.U. și în alte foruri 
internaționale, tîrîie după el nume
roase ambiguități, semne de între
bare. abia lăsind loc unei palide raze 
de speranță. Căci tactica țărilor ca
pitaliste dezvoltate. îndeosebi a 
S.U.A., constă în a cîștiga timp prin 
amînări, tergiversări sau concesii 
parțiale, menite să împiedice solu
ționarea de fond a problemelor eco

cialiste România, și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința ca cele două foruri legislative 
supreme să-și aducă contribuția con
structivă și activă, în continuare, la 
dezvoltarea și adincirea colaborării și 
prieteniei româno-sovietice. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea continuării 
conlucrării active pe plan internațio
nal a celor două parlamente pentru 
reafirmarea puternică a colaborării 
și destinderii în Europa și in întreaga 
lume.

★

A. P. Șitikov și V. P. Ruben au 
oferit un dejun în cinstea delegației 
M.A.N. S-a toastat, cu .acest prilej, 
in sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, 
pentru prosperitatea și fericirea po
poarelor celor două țări, pentru ex
tinderea și mai puternică a colaboră
rii româno-sovietice. Au participat 
I. B. Usmanhodjaev, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președinți de comisii, de- 
putați. A fost prezent Traian Dudaș, 
ambasadorul României în U.R.S.S.

țe și arme împotriva independen
ței și integrității teritoriale a ță
rilor balcanice.

Demonstrație împotriva 
amplasării de noi rachete

LONDRA 26 (Agerpres). — în 
zona bazei aeriene americane de 
la Greenham Common (comitatul 
Berkshire) continuă manifestația de 
protest' a femeilor britanice împo
triva- amplasării,' anul viitor; a ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune de tip „Cruise" la aceas
tă bază. Militantele pentru pace au 
blocat încă de acum cinci luni in
trarea principală la baza america
nă și refuză să părăsească acest 
loc pînă cînd autoritățile vor anu
la, în mod oficial, hotărîrea de am
plasare a acestor rachete. Supra
numită „tabăra păcii", manifesta
ția se bucură de o mare adeziune 
in rindul partizanilor păcii brita
nici. „Aș dori să văd o nrifel de 
demonstrație curajoasă lr fiecare 
bază americană din țara noastră" — 
a spus Jo Richardson, membru al 
parlamentului britanic.

Pentru o zonă 
denuclearizată 

în nordul Europei
STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 

Crearea unui comitet parlamentar 
în scopul elaborării proiectului pro
gramului suedez de acțiuni pentru 
crearea unei zone denuclearizate în 
nordul Europei a fost cerută de 
un grup de deputați in Riksdag din 
partea Partidului de Stînga — Co
muniștii. Propunerea privind trans
formarea nordului. Europei intr-o 
regiune liberă de arme nucleare co
respunde intereselor tuturor țărilor

nomiei mondiale. Statele in cauză — 
așa cum s-a putut constata și la ul
tima reuniune „Nord“-„Sud“, de la 
Cancun (Mexic), din toamna anului 
trecut — se opun la tot ceea ce riscă 
să slăbească pozițiile lor privilegiate 
in lume. .

O PROBLEMATICĂ COM
PLEXĂ. In aceste condiții, in fața 
țărilor lumii a treia se ridică un șir 
de probleme a căror soluționare de
pinde, m bună parte, de factori ex
terni, pe care nu-i pot controla. Este 
vorba, in primul rind. de criza ener
getică și în special de scumpirea ți
țeiului. care in mod direct incaren 
„nota petrolieră" a țărilor lumii a 
treia și, indirect, accelerează crește

LA ÎNCHEIEREA REUNIUNII DE LA DELHI
rea prețurilor la produsele indus
triale importate. Statele bogate au 
căutat să amortizeze „șocurile" petro
liere prin sporirea prețurilor la bu
nurile lor manufacturate. în schimb, 
statele sărace care nu produc petrol 
și nici mărfuri industriale s-au văzut 
prinse intre ciocan și nicovală. La 
reuniunea de la New Delhi s-a ară
tat că, numai datorită inflației din 
Occident, țările in curs de dezvolta
re au pierdut, după 1973, peste 80 
miliarde de dolari.

Un alt factor agravant il constituie 
politicile financiare promovate de 
țările capitaliste dezvoltate, care au 
dus la sporirea excesivă a dobinzilor 
pe piețele internaționale, ceea ce 
exercită presiuni suplimentare a- 
supra balanțelor de plăți ale sta
telor în curs de dezvoltare. Povara 
în creștere a dobinzilor este ilustrată 
de dublarea ponderii acestora în în
casările din exporturi ale statelor 
lumii a treia (de la 4—5 la sută in 
1976, la circa 10 la sută în 1981), în 
timp ce ratele scadente ale datoriei 
externe s-au menținut in jurul a 
10—12 la sută din exporturi. S-a 
ajuns, astfel, la situația în care 
efortul pentru plata dobinzilor ega
lează și are tendința de a depăși e- 
fortul pentru rambursarea creditelor 
propriu-zise. împreună, dobînzile și 
ratele scadente ale datoriei absorb 
aproape o pătrime din incasările va
lutare ale țărilor în curs de dezvol
tare realizate prin exportul de bu
nuri și servicii. Pe bună dreptate, la

GENEVA 26 (Agerpres). — Conti- 
nuind vizita oficială in Elveția, to
varășul Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, a avut convorbiri 
cu Gamani Corea, secretar general 
al Conferinței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), 
Janez Stanovnik, secretar executiv al 
Comisiei economice O.N.U. pentru Eu
ropa (C.E.E.—O.N.U.), Arthur Dun
kel, director general al Acordului 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), cu Alexander Hay, pre
ședintele Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii. De asemenea, a avut 
intîlniri cu șefi ai instituțiilor spe
cializate ale O.N.U. și altor institu
ții specializate cu sediul la Geneva 
— Organizația Internațională a Mun
cii, Uniunea Internațională de Tele
comunicații, Organizația Meteorolo
gică Mondială, Centrul pentru Co
merț Internațional, Organizația Euro
peană pentru Cercetări Nucleare, pre
cum și Centrul O.N.U.

în cadrul convorbirilor, reprezen
tanții organizațiilor internaționale au 
dat o înaltă apreciere activității pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea unei largi con

nordice și este susținută astăzi de 
majoritatea populației din această 
parte a continentului — se spune 
in interpelarea prezentată de 
grupul de deputați. Se ' subliniază, 
totodată, că crearea unei zone de
nuclearizate în nordul european ar 
constitui un aport însemnat la cau
za dezarmării și eliminării din Eu
ropa a armelor nucleare, ar con
tribui la diminuarea încordării pe 
continent.

Conferință internațională 
consacrată dezarmării

TOKIO 26 (Agerpres). — Parti
dul Socialist din Japonia a anun
țat că urmează să organizeze, in 
zilele de 14 și 15 mai, la Tokio, 
o conferință internațională consa
crată dezarmării, creării de zone 
denuclearizate. Vor fi, invitate de
legații ale unor partide socialiste 
din țări occidentale, precum și 
personalități care lucrează in do
meniul dezarmării.

„Să scăpăm cît mai repede 
de rachete"

OTTAWA 26 (Agerpres). — Ul
timele rachete nucleare americane 
vor fi retrase. în curind, de pe te
ritoriul Canadei, probabil pină la 
sfirșitul anului in curs — a decla
rat ministrul canadian al apărării, 
Gilles Lamontagne. El a precizat 
că este vorba despre rachetele 
aer-aer di tipul „Genie", cu încăr
cătură nucleară, cu care sint do
tate avioanele de interceptare 
„Voodo CF-101", aflate sub contrei 
american la baza Comox, în Co
lumbia britanică. „Cu cît vom scă
pa mai repede de ele, cu atit va 
fi mai bine" — a spus ministrul 
canadian.

reuniunea de la New Delhi s-a re
marcat faptul că dobînzile bancare 
au atins niveluri atit de ridicate, in
cit, practic, statele în curs de dez
voltare nu mai pot conta pe sprijinul 
internațional in eforturile lor pentru 
a lichida rămincrea in urmă față 
de țările dezvoltate.

In sfîrșit, încetinirea activității 
economice in țările dezvoltate antre
nează o diminuare a cererii de pro
duse provenite din statele in curs de 
dezvoltare. Calcule ale specialiștilor 
O.N.U. arată că scăderea cu l la sută 
a ritmului de creștere a producției 
țărilor din Nord duce la diminuarea 
cu 1.5 Ia stțtă a exporturilor statelor 
din Sud.

Acțiunea conjugată a factorilor 
amintiți — care, in 1’apt, aruncă in

seama țărilor sărace o parte tot mai 
marc din povara dificultăților crizei 
din statele bogate — este clar oglin
dită în creșterea vertiginoasă a da
toriei ■ externe a lumii a treia — de 
la 87 miliarde de dolari in 1971, la 
524 miliarde in 1981. După estimările 
specialiștilor F.M.I., chiar în ipoteza 
optimistă in care țările în curs de 
dezvoltare ar reuși să-și mențină 
balanțele comerciale echilibrate, iar 
nivelul mediu al dobinzilor plătite 
pentru împrumuturile contractate nu 
va depăși 15 la sută, datoria lor ex
ternă s-ar tripla pină în anul 1990!

Realitățile din spatele datelor de 
mai sus reflectă complexitatea pro
blemelor „Nord“-„Sud“ ; în absența 
unui susținut aport financiar extern, 
multe țări din lumea a treia își vor 
vedea anihilate eforturile îndreptate 
spre lichidarea răminerii în urmă și 
crearea bazei materiale necesare dez
voltării economice independente. Or, 
așa cum relevă diferitele studii și 
analize ale O.N.U., cele mai afectate 
de actuala criză mondială sint toc
mai țările care n-au reușit să Înlă
ture deformările economice structu
rale moștenite de la trecutul colonial 
și continuă deci să fie puternic de
pendente, în ce privește atit pro
ducția. cit și comerțul, de „capricii
le" pieței fostelor metropole. Dimpo
trivă, acele țări din lumea a 
treia care și-au diversificat econo
mia prin crearea de industrii menite 
să prelucreze materiile prime locale 
și din import au izbutit nu numai să 

lucrări .internaționale, cu participa- 
tea tuturor țârilor, sprijinul con
secvent acordat evidențierii rolului 
O.N.U. și instituțiilor specializate, 
identificarea de soluții pentru rezol
varea problemelor fundamentale ale 
lumii contemporane, în interesul tu
turor națiunilor, pe baza egalității in 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
avantajului reciproc.

Ministrul român a subliniat răspun
derea deosebită ce revine O.N.U., in
stituțiilor șale specializate in stator
nicirea și promovarea unor relații noi 
între state, în înfăptuirea unor mă
suri de dezarmare, concrete și de 
substanță, în primul rind de dezar
mare nucleară, rezolvării pe cale 
pașnică, prin negocieri, a tuturor di
ferendelor și conflictelor dintre sta
te, pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, asigurîndu-se astfel 
condiții pentru ca fiecare popor să se 
poată dezvolta liber și independent.

La aceste intîlniri a participat am
basadorul Mircea Malița, reprezen
tantul permanent al țării noastre pe 
lingă Oficiul O.N.U. din Geneva.

Lucrările reuniunii de la Madrid
MADRID 26 (Agerpres). — Cores

pondență de la Radu Adrian. — In 
ședința plenară de vineri a reuniunii 
general-europene au intervenit re
prezentanții U.R.S.S., Olandei, Tur
ciei, S.U.A. și Finlandei.

Deși in dezbateri s-au făcut din 
nou auzite tonuri polemice și acuza
ții reciproce, incercări de a aduce in 
discuție probleme colaterale, ceea ce 
este în contradicție cu spiritul Ac
tului final, cu normele stabilite in 
comun Ia Helsinki, o serie de vor
bitori au susținut necesitatea reve
nirii ,1a o atmosferă de lucru con
structivă, care să permită continua
rea procesului de redactare a docu
mentului final, pe baza proiectului 
prezentat de țările neutre, și neali
niate.

Preocupate tot. mai mult de per
spectivele forumului de la Madrid 
și, în general, ale procesului C.S.C.E., 
țările neutre și nealiniate au organi
zat in cursul aceste: săptămîni o se-i 
rie de consultări bilaterale cu cele
lalte state participante. Referin- 
du-se la aceste consultări, reprezen
tantul Finlandei a anunțat că grupul 
țărilor neutre și nealiniate speră să

FRANȚA: Măsuri de reducere drastică 
a numărului imigranților

PARIS 26 (Agerpres).' — Potrivit 
unor aprecieri oficiale, in Franța, 
există peste 4 milioane de Uni-; 
granți. Actuala conjunctură econo
mică și cei peste 2 milioane de șo
meri francezi au actualizat proble
ma reducerii drastice a numărului 
de muncitori străini din această 
tară. In acest scop au fost inițiate 
unele măsuri, intre care și elabo
rarea unor proiecte de lege apre
ciate ca o adevărată lovitură dată 
imigranților — „oamenii de catego
ria a doua". Acestor măsuri li se 
adaugă unele clauze restrictive in 
domeniul imigrărilor, in intenția 
declarată de a reduce, prin toate

facă față mai ușor efectelor negative 
ale crizei, ci și să realizeze progrese 
notabile, ponderea lor în producția 
mondială dublîndu-se în ultimele 
două decenii.

PERSPECTIVA IEȘIRII DIN 
IMPAS. In aceste condiții, chestiu
nea constă nu atit in a convinge u- 
nele țări bogate să renunțe, la folo
sirea „armei monetare" in scopul 
perpetuării și adincirii exploatării 
statelor sărace, cit mai ales in găsi
rea mijloacelor capabile să împiedice 
promovarea unei asemenea politici 
neocolonialiste. Privite din acest 
unghi, problemele „Nord“-„Sud“ apar 
mult mai complexe decit la prima 
vedere. In condițiile interdependen

țelor crescinde din lumea de azi, este 
tot mai greu de conceput cum ar 
reuși țările’ avansate să se „imuni
zeze" de dificultățile ce confruntă 
statele rămase in urmă. Ce altceva 
demonstrează eșecul încercărilor re
petate ale țărilor capitaliste dezvol
tate de a stăvili inflația sau crește
rea șomajului decit faptul că solu
ționarea propriilor probleme nu de
pinde numai de evoluțiile de pe 
piața internă, ci și de pe cea ex
ternă? însăși actuala criză mondială 
nu este oare fructul unei prea mari 
concentrări a bogăției la un pol și 
a sărăciei la celălalt pol? Cum s-ar 
putea reveni la o dezvoltare stabilă 
și dinamică a economiei atit timp 
cît sărăcirea a două treimi din ome
nire restrînge tot mai mult posibi
litățile de absorbție ale pieței mon
diale ?

In condițiile în care virusul sără
ciei nu poate fi localizat, a soluționa 
problemele economice prin prisma 
intereselor pe termen scurt ale unor 
state sau ale altora înseamnă, prac
tic, a sacrifica interesele pe termen 
lung ale tuturor popoarelor. De a- 
ceea, țările rămase în urmă și chiar 
unele state avansate, consideră că 
lumii ierarhizate și polarizate, ale 
cărei flagrante inegalități în dezvol
tare au dus la actuala criză, trebuie 
să i se opună o altă perspectivă, a 
rupturii de criză, prin crearea con
dițiilor ca dezvoltarea fiecărei țări 
să contribuie la progresul general.

Soluționarea problemei dezvoltării.

CARACAS

Convorbiri 
româno-venezuelene

CARACAS 26 (Agerpres). — Ge- 
dofredo Gonzalez, președintele Con
gresului Național al Venezuelei, și 
Armando Sanchez Bueno, președin
tele Camerei Deputaților, au primit 
pe Maria Groza, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, care întreprin
de o vizită în această țară. Maria 
Groza a avut, de asemenea, între
vederi cu ministrul venezuelean al 
relațiilor externe, Jose Alberto 
Zambrano Velasco, și cu Justo Os- 
waldo Paez Pumar, adjunct al mi
nistrului. Cu acest prilej a fost ex
primată satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor româno-ve
nezuelene și s-a relevat contribuția 
hotărîtoare a convorbirilor la nivel 
înalt româno-venezuelene la dezvol
tarea și diversificarea raporturilor 
dintre cele două țări. S-a procedat, 
totodată, la un schimb de păreri cu 
privire la principalele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

La întrevederi a participat amba
sadorul României in Venezuela, 
Marin Argint.

poată prezenta concluziile la care a 
ajuns, luni, 1 martie, in cadrul șe
dinței neoficiale a șefilor de dele
gații ale celor 35 de state participan
te. El a făcut cunoscute, totodată, 
opiniile țării sale in legătură cu 
desfășurarea de pină acum a reuni
unii de la Madrid, arătînd că, de-a 
lungul celor trei săptămîni care au 
trecut de la reluarea lucrărilor aces
teia, s-a asistat la un schimb de 
acuzații reciproce. Niciodată in is
toria negocierilor C.S.C.E. nu s-a fo
losit un limbaj de o asemenea du
ritate. în aceste condiții, tratative 
pentru finalizarea documentului fi
nal al reuniunii au devenit imposi
bile. Reprezentantul Finlandei a sub
liniat, în continuare, că. pentru pri
ma dată de la începutul reuniunii 
de la Madrid, această tendință riscă 
să arunce c umbră foarte grav 
asupra procesului C.S.C.E. și a ac
tualului forum general-european. El 
a arătat că procesul C.S.C.E., ca for 
de negocieri multilaterale, nu poate 
fi înlocuit cu nimic, dacă se vrea 
cu adevărat să se continue pe calea 
deschisă de conferința de la Hel
sinki, de transformare a Europei în- 
tr-un continent al păcii și securității.

mijloacele, numărul muncitorilor 
străini. Potrivit revistei „Le Nou
vel Observateur", autoritățile au 
fost investite , cu prerogative de a-i 
scoate din tară pe cetățenii Străini 
care nu posedă autorizație de șe
dere sau permise de lucru. Prero
gative pe care, de fapt, le exerci
tau. și pină acum. Intre 1974 și 1981, 
numărul muncitorilor străini expul
zați din Franța se ridică la aproa
pe 10 000. Adică la foarte puțin, in 
comparație cu ceea ce se dorește. 
Pentru că, încă in urmă cu 2 ani, 
autoritățile acestei țări și-a.. pro
pus să reducă numărul imigranți
lor cu aproape 4 milioane.

așa cum s-a subliniat din nou și la 
reuniunea de la New Delhi, ne
cesită insă o abordare globală, de
oarece principalele ei aspecte — ma
teriile prime, energia, comerțul, re
lațiile financiar-valutare — sînt 
strins legate intre ele. Cum ar putea 
1'i rezolvată, de pildă, problema da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare printr-o tratare separată 
de problemele relațiilor comerciale 
și financiar-valutare, sau de cele ale 
politicii spoliatoare a dobinzilor 
înalte, care stau la originile ei? Iată 
de ce țările in curs de dezvoltare au 
propus lansarea la O.N.U. a unor 
negocieri globale „Nord“-„Sud“, in 
cadrul cărora să fie adoptate măsuri 
eficiente in vederea atingerii obiec
tivului final — edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, che
mate să asigure dezvoltarea mai 
rapidă a țărilor rămase in urmă, 
progresul tuturor națiunilor lumii.

Desigur, nu pot fi ignorate obsta
colele care se mențin in calea de
clanșării unor asemenea negocieri. 
Agravarea fenomenelor de criză din 
viața internațională impune insă cu 
o tot mai mare acuitate depășirea 
lor. Este și rațiunea pentru care ță
rile in curs de dezvoltare reunite in 
capitala Indiei au adresat un apel la 
intensificarea eforturilor în vederea 
lansării cit mai curind posibil a ne
gocierilor globale. în același timp, 
la reuniunea amintită s-a consemnat 
acordul unanim al participanților a- 
supra necesității accelerării ritmului 
colaborării între țările in curs de 
dezvoltare, colaborare in care statele 
în cauză văd o importantă compo
nentă a procesului de restructurare 
fundamentală a relațiilor economice 
internaționale.

întemeindu-și politica externă pe 
realitățile lumii de azi, România so
cialistă, ea insăși țară in curs de 
dezvoltare, acționează consecvent 
pentru înlocuirea vechilor relații 
inechitabile, de îmbogățire a unor 
state pe seama altora, cu relații noi, 
echitabile și democratice, cu o nouă 
ordine economică mondială. Tocmai 
în lumina acestor cerințe esențiale 
ale contemporaneității, delegația 
României la conferința de la New 
Delhi, prezentînd concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu. s-a pronun
țat pentru lansarea de urgență a 
negocierilor globale, pentru soluțio
narea acestor probleme corespunzător 
intereselor atît ale țărilor în curs de 
dezvoltare, cît și ale celor dezvoltate, 
pentru progresul întregii umanități.

Gh. CERCELESCU

ATENA

Premierul Andreas Papandreu a primit pe ministrul român 
al industriei de masini-unelte, electrotehnică si electronică» * *

ATENA 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul desfășurării, la Atena, a lucră
rilor sesiunii Comisiei mixte guver
namentale de cooperare economică, 
industrială și tehnică româno-elenâ, 
premierul grec, Andreas Papandreu, 
a primit, la 26 februarie, pe Gheor- 
ghe Petrescu, ministrul industriei de 
mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică, președintele părții ro
mâne în comisia mixtă.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
premierului Andreas Papandreu un 
salut călduros, însoțit de cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
prosperitate și progres poporului 
elen prieten.

Mulțumind pentru urările adresa
te, Andreas Papandreu a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, putere de muncă 
pusă în slujba bunăstării și progre
sului poporului român, a păcii și în
țelegerii internaționale.

Premierul elen a relevat impor
tanța și necesitatea dezvoltării rela
țiilor economice dintre România și 
Grecia, pe baze sistematice, in ca
drul unor programe de colaborare de 
perspectivă. în acest context, el a 
subliniat importanța și rezultatele 
lucrărilor sesiunii comisiei mixte.

Premierul Andreas Papandreu a 
scos în evidență interesul deosebit 
cu care este așteptată vizita în Gre
cia a președintelui României, 
personalitate internațională de prim 
ordin, ale cărui idei și analize asu
pra fenomenelor și evoluțiilor inter
naționale se bucură de o mare stimă 
și admirație.

Vizita va prilejui — a spus Andreas 
Papandreu — continuarea schimbu
lui de vederi început la București 
asupra lărgirii și diversificării relații
lor tradiționale de prietenie in toate 
domeniile dintre România și Grecia, 
precum și abordarea perspectivelor 
dezvoltării unei politici de pace, cola
borare și bună vecinătate între țările 
din Balcani, al cărei promotor și 
fervent susținător este președintele 
Nicolae Ceaușescu. Evoluțiile pozi
tive din Balcani servesc nu numai 
cauzei popoarelor din această zonă, 
ci și păcii și cooperării dintre țările

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
celei de-a Vil-a plenare a Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez — informează a-' 
genția P.A.P.

Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.. a prezentat 
raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. conținind o analiză a si
tuației social-economice din Polonia 
și programul de depășire a actualei 
crize in lumina sarcinilor P.M.U.P.

De asemenea, participanților la 
plenară le-a fost prezentat proiectul

ÎN TARILE
A

OCCIDENTALE

Critici la adresa dobinzilor ridicate 
practicate de S. U. A.

ROMA 26 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Francois Mitterrand, 
care se afli, la Rom; într-o v'zită 
oficială, s avut convorbiri cu pre
ședintele țârii-gazdt Alessandro 
Pertini. și cu primul ministru Gio
vanni Spadolini. Au fost examinate 
probleme bilaterale, criza din Piața 
comună, precum și aspecte ale rela
țiilor internaționale. După cum re
levă agenția France Presse, părțile 
„au criticat politica monetară ameri
cană și ratele înalte ale dobinzilor 
practicate de S.U.A.".

BONN 26 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat televiziunii vest- 
germane. cancelarul Helmut Schmidt 
a anunțat că vor avea loc consultări 
la nivel de experți între R.F. Germa
nia și Franța pentru a se studia po
sibilitatea unei inițiative comune în 
lupta impotriva efectelor nefaste pe 
care le au asupra economiilor lor 
dobînzile ridicate practicate în Sta
tele Unite. Cancelarul R.F.G. a adău

1
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e scurt I

MISIUNE DE BUNE OFICII. 
Olof Palme, trimisul special al 
secretarului general al O.N.U.. și-a 
încheiat vizita de trei zile la Bag
dad. în cadrul misiunii sale de 
bune oficii in conflictul dintre Irak 
și Iran, el a conferit cu vicepre- 
mierul irakian, Tariq Aziz, șl cu 
ministrul afacerilor externe. Saa- 
doun Hammadi. înainte de plecarea 
din Bagdad, Olof Palme a subliniat 
necesitatea reglementării pe cale 
pașnică - a conflictului dintre Irak 
și Iran, care să garanteze dreptu
rile și interesele celor două părți.

ADRESATA SE- 
GENERAL AI.

SCRISOARE 
CRETARULUI
O.N.U. Siria a adresat secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, o scrisoare prin care de
nunță „represiunea și actele arbi
trare comise de autoritățile israe- 
liene de ocupație in teritoriul de 
curînd anexat al înălțimilor Go
lan". Scrisoarea exprimă hotărirea 
locuitorilor de a rezista acestor 
practici, reamintind, in acest sens, 
greva declanșată de ei la 12 fe
bruarie.

LIDERUL PARTIDULUI MUN-
I Cil DIN ISRAEL, Shimon Peres, a 

respins invitația adresată de pri- 
| mul ministru, Menahem Begin, de 
I a participa la formarea unui gu

vern de unitate națională. „Nimic 
Inu poate apropia cele două forma

țiuni, nici pe planul politicii so
ciale, nici în domeniul politicii e- 

Iconomice sau al celei externe" — 
a menționat, potrivit agenției 
France Presse, Shimon Peres. 

europene, precum și pe plan 
mondial.

La intilnire au participat. din 
partea română, Ion Stanciu, adjunct, 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Ion Brad, ambasadorul României 
la Atena, iar din partea elenă, 
Apostolos Lazaris, ministrul coope
rării economice, președintele părții 
elene in Comisia mixtă guvernamen
tală de cooperare româno-elenă, și 
Iannis Pottakis, secretar de stat la 
Ministerul Cooperării.

★
In aceeași zi s-au Încheiat lucră

rile celei de-a VIII-a sesiuni a Co
misiei mixte de cooperare economi
că, industrială și tehnică. Protocolul 
convenit prevede dezvoltarea și di
versificarea în continuare ți lntr-un 
ritm intens a schimburilor comercia
le dintre cele două țări. Documentul 
a fost semnat de Gheorghe Petrescu 
și Apostolos Lazaris.

Totodată, în cadrul lucrărilor co
misiei au fost identificate noi posi
bilități de cooperare economică în 
domenii de interes reciproc, cum sînt 
realizarea unor obiective în dome
niul petrochimiei, producerea în co
mun de echipamente pentru centrale 
hidroenergetice, efectuarea de pros
pecțiuni și foraje petroliere, in sec
torul telecomunicațiilor, construcției 
navale, transportului feroviar, mari
tim, rutier și aerian, constituirea de 
noi societăți mixte, în cercetarea 
tehnico-științifică ș.a.

De asemenea, cele două părți au 
convenit să extindă cadrul juridic al 
relațiilor economice dintre România 
și Grecia prin negocierea unui pro
gram pe termen lung privind coope
rarea economică.

Lucrările sesiunii comisiei mixte 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
înțelegere și stimă reciprocă.

Cu prilejul sesiunii Comisiei mixte 
româno-elene, ministrul român a 
avut intîlniri cu Anașg^Ss Peponis, 
ministrul industriei și . rgiei, Ni- 
kholaos Akritides, ministr. comer
țului. și Evanghelos Yamiopoulos. 
ministrul comunicațiilor, cu care au 
fost abordate posibilitățile și căile 
concrete de realizare a proiectelor 
de cooperare și colaborare economi
că discutate in cadrul comisiei mixte.

declarației ideologice a P.M.U.P. 
„Pentru ce luptăm, spre ce năzuim", 
care va constitui tema dezbaterii în
tregului partid, urmind a fi înain
tat apoi spre aprobare viitoarei ple
nare a C.C. al P.M.U.P.

După dezbateri, plenara a adoptat 
in unanimitate o hotărire privind 
sarcinile P.M.U.P. în actuala situație 
sorial-politică din R. P. Polonă.

Plenara i-a ales pe Czeslaw Kis- 
zczak, ministrul afacerilor interne, și 
Marian Wozniak, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., membri supleanți ai Bi
roului Politii al C.C. al P.M.U.P.

gat că după aceste consultări se va 
putea aprecia „dacă există resorturi 
susceptibile să. fie folosite în comun, 
fie pentru a-i determina pe ameri
cani să renunțe la politica lor în do
meniul dobinzilor sau la rațiunile 
care o motivează, fie pentru a per
mite vest-europenilor să-și desprindă 
și mai mult ratele dobinzilor lor de 
cele din S.U.A.", informează agenția 
France Presse.

MONTREAL 26 (Age(rtr-#k — 
Allan MacEachen. vicepriff . n>,listru 
și ministru al finanțelor ăl Canadei, 
a formulat critici la adresa politicii 
monetare nord-americane și cu pri
vire la ratele înalte ale dobinzilor 
bancare. Acestea, a spus ministrul 
canadian, nu se justifică prin nimic 
și este timpul ca președintele S.U.A. 
să-și țină promisiunea făcută la reu
niunea la nivel inalt a țărilor occi
dentale industrializate de la Ottawa, 
din iulie 1981, de a proceda la redu
cerea dobinziloi.

AGENȚIA A.C.T.C. informează că 
la 24 februarie un avion militai 
american a violat spațiu! aerian al 
R.P.D. Coreene, zburind deasupra I 
peninsulei Kangryeung și a unei 
zone din provincia Kangweun, pen- | 
tru a întreprinde o acțiune de spio- | 
naj. Agenția precizează că avioa
nele de observație americane de tip 
SR-71 au intreprins in cursul a- 
cestei luni 16 astfel de acțiuni in 
spațiul aerian din estul și vestul 
țării.

COOPERARE TUNISIANO-LI- 
BIANA. în cadrul convorbirilor 
purtate la Tunis, Habib Bourguiba, 
președintele Tunisiei, și Moammer 
El Geddafi. conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, aflat în vizită in aceas
tă țară, și-au exprimat voința fer
mă de a stabili relații frățești și 
sincere bazate pe bună vecinătate 
și de a promova cooperarea eco
nomică intre cele două tari. Tot
odată, s-a hotărit „depășirea vici
situdinilor care au marcat relațiile 
dintre cele două țări și a tuturor 
problemelor care au împiedicat 
cursul normal al raporturilor bila
terale".

FESTIVALUL FILMULUI DE 
SCURT METRAJ. în cunoscutul 
oraș finlandez Tampere a avut loc 
deschiderea Festivalului interna
țional al filmului de scurt metraj. 
In cadrul festivalului vor fi prezen
tate peste 250 de filme din 36 de 
țări. România va participa cu scurt- 
metrajul „Arenă". Președinte al ju
riului internațional al festivalului 
a fost ales cunoscutul regizor român 
Ion Popescu-Gopo.
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