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Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit,, vineri dimineața, pe Ro
bert Dole, liderul majorității republi
cane din Senatul S.U.A., împreună cu
Elisabeth Dole, ministrul transportu
rilor al S.U.A., care au efectuat o
vizită în țara noastră.
Iaderul majorității republicane din
Senatul S.U.A. a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu cele mai
calde urări din partea președintelui
Statelor Unite ale Americii, Ronald
Reagan. Totodată, oaspeții au expri
mat satisfacția de a fi primiți de

in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, într-o atmosferă de puternică angajare pentru
dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru îndeplinirea exemplară a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al partidului, ieri și-a încheiat lucrările

șeful statului român, de a fi între
prins o vizită în România, prilej
care le-a oferit posibilitatea de a
examina noi căi și modalități pen■ tru amplificarea, în viitor, pe mul
tiple planuri, a relațiilor dintre cele
două țări.
Mulțumind, președintele Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
președintelui S.U.A.
.
cele
__ __
mai bune
___
urări. în același timp, șeful statului
român a salutat cordial pe oaspeți,
manifestîndu-și convingerea că vi
zita lor în România va contribui la
dezvoltarea raporturilor românoamericane.
în cadrul întrevederii s-au re
levat bunele relații dintre România
și S.U.A., care au cunoscut, în ulti
mii ani, un curs ascendent. A fost
subliniată dorința de a extinde, in
continuare, conlucrarea româno-americană, pe tărîm politic, economic,
tehnico-științific, cultural și în alte
domenii de activitate, de a intensi
fica cooperarea in producție, de a
spori volumul schimburilor comer
ciale, în interesul ambelor țări și
popoare, al cauzei colaborării și În
țelegerii între națiuni.
Schimburile de păreri în probleme
actuale ale vieții politice internațio
nale au pus în evidență necesitatea
de a se acționa cu hotărire pentru
oprirea evoluției periculoase a eve
nimentelor spre confruntare și
război, spre catastrofă nucleară, pen
tru reluarea și consolidarea proce
sului destinderii, pentru solutionarea
pe cale pașnică, prin tratative, a tu
turor diferendelor dintre state.
In acest cadru, președintele

Nicolae Ceaușescu a subliniat că
problema cea mai importantă în mo
mentul de față o constituie oprirea
cursei înarmărilor, îndeosebi a înar
mărilor nucleare, trecerea la dezar
mare, înlăturarea pericolului unui
nou război mondial și asigurarea
păcii in lume. S-a relevat imperati
vul depunerii unor eforturi susținute
de ambele părți pentru ca la nego
cierile de la Geneva dintre Uniunea
Sovietică și Statele Unite ale Ame
ricii să se ajungă la acorduri reale,
care să ducă la oprirea amplasării
rachetelor cu rază medie de acțiune,
la înlăturarea tuturor armelor nu
cleare din Europa și din întreaga
lume, Ia prevenirea și evitarea mili
tarizării spațiului cosmic, la înde
părtarea gravelor primejdii ce pla
nează asupra omenirii. S-a apreciat
că o însemnătate deosebită ar avea-o
încetarea, pe perioada negocierilor,
a dezvoltării și desfășurării de noi
arme nucleare.
în timpul convorbirii s-a arătat
că parlamentele și parlamentarii pot
și trebuie să-și aducă o contribuție
importantă la soluționarea construc
tivă a problemelor complexe ale
lumii contemporane, la edificarea
unui climat de pace, destindere,
securitate, încredere și largă colabo
rare internațională.
La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă de cordialitate, a
participat tovarășul Nicolae Giosan,
președintele Marii Adunări Națio
nale.
A fost de față Francis B. Corry,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
S.U.A. la București.

Ziua copiilor patriei,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a participat, vineri, la
lucrările plenarei lărgțte a Consiliului
Național a! Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor, care s-a desfășurat în Capitală
în zilele de 29, 30 și 31 mai.
Conducătorul partidului și statului nostru a fost
primit, la sosirea in Sala Palatului Republicii, unde
au avut loc lucrările plenarei, cu deosebită căldură
și entuziasm, cu aplauze și urale. Exprimind între
gul atașament la politica internă și externă a
partidului și statului, recunoștința profundă pentru
grija statornică manifestată de secretarul general
al partidului in întreaga perioadă care a trecut de
Ila Congresul al IX-lea față de dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, aflată într-un amplu și
profund proces revoluționar de innoire, participanții au ovaționat îndelung pentru partid și
secretarul său general, pentru patria noastră socialistă.
în această atmosferă de vibrant patriotism, în
prezidiu au luat loc tovarășul Nicolae Ceaușescu,
membri și membri supleanți ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al
P C.R., membri ai Biroului Executiv al Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
La acest mare și reprezentativ sfat al oamenilor
muncii din agricultura noastră socialistă au participat, ca invitați, secretari ai comitetelor județene
de partid, cadre din conducerea direcțiilor județene
pentru agricultură și industria alimentară, uniuni
lor județene ale cooperativelor agricole de produc
ție, trusturilor județene S.M.A., I.A.S. și horticole,
filialelor Băncii pentru agricultură și industrie ali
mentară, inspectori-șefi ai inspectoratelor silvice
județene, reprezentanți ai unor consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste, ai oficiilor de
gospodărire a apelor, comisiilor județene ale pro
ducătorilor agricoli din localitățile necooperativizate, specialiști din unități de producție, de cerce
tare științifică și invățămînt, țărani cooperatori,
mecanizatori, lucrători din fermele de stat și din
I alte sectoare de producție.
Au luat parte, de asemenea, cadre cu munci de
răspundere din ministere și instituții centrale care
au sarcini in domeniul agriculturii, activiști de
partid și de stat, ai organizațiilor de masă și
obștești.

a tuturor copiilor lumii
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(Continuare in pag. a II-a)

N/COLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adre
sa dumneavoastră, tuturor participanților. la plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii și
celorlalte sectoare de activitate, în
numele Comitetului Central al
partidului, al Consiliului de Stat
și guvernului, precum și al meu
personal, un salut revoluționar,
călduros, împreună cu cele mai
bune urări. (Aplauze șî urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul !“).
Plenara a dezbătut pe larg — în
plen și în secțiuni — problemele
privind dezvoltarea agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii,
gospodăririi apelor, ale îndeplini
rii în cele mai bune condiții a
planului pe 1985, asigurînd astfel
ca și în agricultură să realizăm
actualul cincinal cu rezultate cît
mai bune și să crească contribu
ția acestui important sector al eco
nomiei naționale la dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre, la ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. (Aplauze și
urale îndelungate;
se scan
dează „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
După cum am fost informat, pre
cum și din cele ce am ascultat as
tăzi, discuțiile din plenară au cu
prins un cerc larg de probleme.
S-a făcut un schimb multilateral
de păreri, s-au înfățișat o serie de
rezultate bune obținute în diferite
unități — atît în cooperativele
agricole, de producție, cît și în în
treprinderile agricole de stat —
precum și in alte sectoare. în ace
lași timp, s-au formulat o serie de
critici îndreptățite ; unii tovarăși
au luat și o poziție autocritică față
de o serie de lipsuri, de unele ne
ajunsuri ce s-au mai manifestat în

activitatea unor unități, în diferite
domenii ale muncii din agricultu
ră. în general, în cadrul discu
țiilor — mai cu seamă în sec
țiuni — s-au prezentat numeroase
propuneri cu privire Ia îmbunătă
țirea activității. Urmează ca orga
nele corespunzătoare — agricole,
de partid și de stat — să analizeze
toate aceste propuneri și să treacă
la soluționarea lor, în- vederea în
lăturării unor lipsuri și creării con
dițiilor pentru desfășurarea în cele
mai bune condiții a activității din
toate domeniile.
Este adevărat că, pe lîngă numă
rul mare de propuneri foarte bune,
s-au formulat — după cîte am fost
informat — și unele propuneri
care, de la început, sînt greu de
acceptat. Spre exemplu, am fost in
format că, chiar în dimineața de
astăzi, un tovarăș a prezentat o
propunere cu privire la restrîngerea suprafeței agricole din unitățile
consiliului agroindustrial pe care îl
reprezenta. Unii tovarăși, pornind
de la necesitatea cointeresării ma
teriale mai bune sau în numele
mai bunei cointeresări materiale
— în loc să înțeleagă bine sensul
politicii generale a partidului și a
statului nostru privind cointeresa
rea materială — au prezentat, în
secțiuni, unele propuneri cu privi
re la modificarea prețurilor la unele produse agricole. Mă refer
numai la aceste două probleme —
deși s-au mai formulat și alte pro
puneri ce nu pot fi reținute și care
nu corespund liniei generale de
dezvoltare a agriculturii noastre,
de înfăptuire a noii revoluții agrare.
Voi reveni asupra acestor două
probleme pe care le-am mențio
nat, ceva mai tîrziu. Am ținut însă
de la început să mă refer la acest
grup de propuneri, pentru că
consider că plenara Consiliului
Național al Agriculturii și celor

lalte ramuri de activitate trebuie
ca, în dezbaterea problemelor și în
hotărîrile pe care le adoptă, să
pornească în mod ferm de la hotă
rîrile Congresului al XIII-lea al
partidului, care au, pus în centrul
activității dezvoltarea intensivă a
întregii economii, deci și a agri
culturii noastre. Dezvoltarea in
tensivă, înfăptuirea noii revoluții
agrare presupun o agricultură de
înaltă productivitate, realizarea
măsurilor pe care le-am discutat,
atît la Congres cît și la consfă
tuirea ce a avut loc imediat după
Congres, cu privire la obținerea
unor recolte bogate, care repre
zintă singura cale pentru a asi
gura creșterea veniturilor reale
ale cooperatorilor, ale oamenilor
muncii, dezvoltarea generală a pa
triei noastre. (Aplauze puternice,
prelungite).
Din discuțiile care au avut loc
s-a desprins că, în întreaga țară,
lucrările agricole din primăvara
acestui an — deși au avut loc în
condiții ceva mai grele — s-au în
cheiat în bune condiții, că cultu
rile se prezintă, în general, bine.
Există posibilitatea să asigurăm
o recoltă bună, așa cum s-au an
gajat toți oamenii muncii din agricultură la Congresul al XIII-lea,
la consfătuirea din decembrie pe
problemele agriculturii.
Am vizitat recent unele unități
agricole din două județe, am putut
vedea situația culturilor dintr-un
număr important de județe. De’ aceea, consider că ceea ce s-a spus
în plenară și în secțiuni repre
zintă realitatea și că, într-adevăr,
deși nu am avut condiții prea
bune pentru lucrările agricole —
o iarnă grea și prelungită — to
tuși, datorită muncii desfășurate
de cooperatori, de toți oamenii
muncii din agricultură, de specia
liști, precum și pe baza aplicării
hotărîte a cunoștințelor științei a

gricole, a noilor tehnologii, există
posibilitatea să obținem o recoltă
bună în acest an.
Este adevărat că nu sîntem nici
la jumătatea anului ; dar recol
ta de vară, de păioase, trebuie să
înceapă a fi strînsă peste 2—3
săptămîni, cel mult; legumele și
altele deja au început să fie strînse. Culturile de toamnă se pre
zintă în așa fel îneît, îngrijite în
mod corespunzător, vor asigura
recolte bune. Iată de ce aș dori
ca — Ia plenară — să adresez cele
mai calde felicitări tuturor oame
nilor muncii din agricultură și
urarea de a lucra cu toate forțele,
cu un elan revoluționar și mai
puternic, în vederea obținerii unor
recolte bune în acest an 1 (Aplau
ze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).
Pornind de la situația existentă,
este necesar să fie luate toate mă
surile în vederea terminării în cel
mai scurt timp a pregătirilor pen
tru strîngerea Ia timp și fără pier
deri a recoltei de vară. în plena
ră și în secțiuni s-au discutat aceste probleme. S-au subliniat
însă și unele rămîneri în urmă,
precum și lipsuri în asigurarea
completă a pieselor de schimb
pentru repararea la timp a mași
nilor, în cursul strîngerii recoltei.
Consider că este necesar să fie
luate toate măsurile ca în urmă
toarele zile să se asigure rezolva
rea în întregime a problemelor, a
pieselor de schimb, a tot ce este
necesar pentru repararea și între
ținerea, pe timpul recoltării, a
tractoarelor și combinelor, a ma
șinilor agricole în general.
Trebuie să facem în așa fel în
eît angajamentele care s-au luat,
precum și prevederile planului de
a strînge recolta de orz în 3—4
zile lucrătoare și pe cea de grîu
în 8—10 zile, să fie respectate în
întregime. Să hu se mai repete,

sub nici un motiv, situația din
1984, cînd, în unele județe, într-o
serie de unități, s-a prelungit cu
totul nejustificat recoltarea —
pină la 30 de zile — ceea
ce a dus la o diminuare foarte
mare a recoltei. Cred că nu este
nevoie să mă opresc mai mult asu
pra acestor probleme. Rog toate
unitățile agricole, toate comitetele
județene, organele agricole să ia
măsuri hotărîte, să facă pregătiri
le corespunzătoare, să asigure me
canizatori, tot ce este necesar
pentru ă se lucra zi și noapte. Nu
întîmplător am spus „zi și noap
te", pentru că trebuie să se folo
sească întreaga zi, pînă la ultimul
minut bun pentru strînsul recol
tei, iar noaptea să se repare și să
se facă lucrările de întreținere a
mașinilor și tractoarelor, ineît
ziua să poată lucra dirt plin. In
afară de faptul că, pe măsura
strîngerii recoltei, trebuie imediat,
noaptea, să se treacă la arăturile
pentru recolta a II-a. Deci cînd
am formulat „zi și noapte" am
avut în vedere aceste lucrări, care
trebuie executate în așa fel îneît
să putem realiza strîngerea în
bune condiții, dar și pregătirea
temeinică pentru recolta a II-a.
Avem prevăzut să însămînțăm
în cultură dublă o suprafață mare
eu porumb, cu legume, cu culturi
furajere. Trebuie să realizăm
aceste însămînțări în termenele
stabilite, deoarece ele au un rol
important pentru a asigura pro
dusele de care avem nevoie. Su
prafața noastră e mică, o cunoaș
teți. Nu o mai putem extinde !
Dar prin culturile duble, prin
culturi succesive, prin culturi in
tercalate putem să creștem aceas
tă suprafață cu 30—40 la sută —
și deci să cultivăm, în fond,
13—14 milioane de hectare. Stă în

(Continuare in pag. a II-a)

Astăzi, 1 Iunie, pe toate meri
dianele globului se sărbătorește
Ziua internațională a copilului.
Este o zi în care, dincolo de gra
nițele geografice, mai presus de
orice, în centrul atenției mondiale
se află copiii, vlăstarele cele mai
gingașe ale omenirii. Este ziua în
care răspunderea pentru viitorul
umanității. întruchipat in copii,
capătă dimensiuni planetare, cînd
dragostea cu care 6înt înconjurați
și ocrotiți copiii se materializează
în acțiuni și inițiative menite să
pună în lumină necesitatea de a se
depune toate eforturile pentru
crearea celor mai bune condiții
spre a-i creste într-o lume a păcii
și colaborării. într-un climat de
liniște si deplină înțelegere între
popoare.
în țara noastră — care, în aceas
tă perioadă, face bilanțul mărețe
lor împliniri socialiste înregistrate
în cele două decenii trecute de la
Congresul al IX-lea al P.C.R. —
ziua .de 1. Iunie constituie un mi
nunat prilej pentru a marca locul
deosebit pe care tinăra generație
îl ocupă in politica partidului și
statului nostru, grija statornică pe
care personal tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
tovarășa
Elena
Ceaușescu o poartă celor mai mici
cetățeni ăî* patriei. Sint vir~ încă
in conștiințe vibranta cuvîntare
rostită de secretarul general al
partidului la cel de-al XII-lea
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist, chemările Înflăcărate adresate uteciștilor, pionierilor, șoi
milor patriei de a munci și învăța,
de a învăța și a munci, de a fi
demni urmași ai părinților și îna
intașilor lor, care prin jertfe și
sacrificii au edificat o nouă orînduire, o țară liberă și demnă, al
cărei nume este rostit cu respect
în lume, de care copiii, tinerii sînt
mindri.
Congresul al XIII-lea al partidu. lui a deschis poporului nostru noi
perspective,. noi orizonturi pină în
pragul mileniului trei. înfăptuirea
cutezȘtdâțelor programe, a obiecti
velor Stabilite de marele forum al
comuniștilor revine generațiilor ac
tuale. Dar de împlinirea lor se vor
bucura, cu adevărat, cei care as
tăzi poartă cravata roșie cu trico
lor sau uniforma de șoimi ai pa
triei, cei ce abia descifrează abe
cedarul ori abia se nasc. Cu gene
rozitate și dăruire poporul nostru
a făcut și face susținute eforturi
pentru a crea copiilor un viitor
luminos, în care visele lor cele
mai îndrăznețe să devină fapte, iar
setea de cunoaștere, talentele, per
sonalitatea să se dezvolte liber, să
înflorească nestingherite.
Prefigurând viitorul, partidul și
statul nostru manifestă cea mai
mare atenție pentru prezentul ce
lor aflați la virsta fericită a copi
lăriei. pentru ca nici un nor să nu
le umbrească cerul, să fie feriți de
orice griji sau primejdii. Așa cum
în fiecare familie nimic nu este
precupețit cînd este vorba de co
pii, tot așa, în marea familie a so
cietății noastre socialiste se face
totul pentru ca tinăra generație să
crească eliberată de orice griji.
Sint cunoscute investițiile făcute
pentru ca marea majoritate a co
piilor țării să beneficieze de un
cămin confortabil. Milioane de fa
milii dispun de apartamente in
blocurile construite Ia orașe sau lo
cuiesc în case noi ce aduc la sate
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atributele civilizației urbane. Poli
tica demografică a României, al că
rei scop este menținerea tinereții
și vigorii neamului nostru, porneș
te de la crearea condițiilor mate
riale, de sprijinire a familiilor cu
copii. în 1984. de pildă, peste 15
miliarde de lei au fost acordați
de la bugetul statului sub formă
de alocații de stat si alte ajutoare
pentru copii. Zeci de întreprinderi
din industria bunurilor de consum
au ca beneficiari direcți copiii,
creează și produc tot ceea ce Ie
este necesar, de la primele obiecte
de imbrăcăminte și jucării pină la
uniforme școlare și manuale.
O atenție deosebită se acordă ocrotirii mamei și copilului, spori
rii indicelui de natalitate. Dispu
nem de o bază materială de excep
ție, concretizată într-o întreagă
rețea de unități medicale moderne,
adevărate „palate ale sănătății",
unde femeile își aduc pe lume co
piii sub cea mai strictă suprave
ghere de specialitate. încă din pri
mele zile ale existentei lor. cei
mici sint înconjurați cu intreaga
grijă a cadrelor medicale din te
ritoriu care le urmăresc, cui ochi
competent, dezvoltarea armonicasă. Să amintim că asistența rjiedicală a gravidelor si a copiilor, cit
și medicamentele „irit gratuite, vn
lux pe care puține țări in lume
și-l îngăduie. Copiii ale căror
mame muncesc în întreprinderi și
instituții, in unitățile'agricole} sînt
încredințați creșelor și grădinițe
lor. Nu există localitate — urbană
sau rurală — in care aceste insti
tuții să nu fie prezente, constituind
un sprijin real pentru familii,Igra
ție construirii, din fondurile statu
lui, a unor creșe și grădiniței eu
sute de mii de locuri ce întrunesc
toate exigențele impuse de mjedici
și educatori. Poate nu am reaminti
toate acestea, intrate de multă
vreme în obișnuit, dacă nu arh ști
că state cu un nivel ridicat deldezvoltare procedează tocmai la redu
cerea cheltuielilor sociale, pentru a
permite suplimentarea sumelor
destinate înarmării. Ca să nu| mai
vorbim de acele țări subdezvoltate
în care mii și mii de copii mor in
absența celor mai elementare con
diții de combatere a bolilor} și
malnutriției.
Cu aceeași părintească grijă Ipartidul și statul nostru se ocupă de
asigurarea condițiilor de instruire
a copiilor — premisa împlinirii
personalității adultului de mai! tirziu, a realizării lui ca om util so
cietății. In țara noastră existenta a
mii de școli — cea mai mare }parte noi, construite in anii din urmă
— face posibilă pătrunderea știin
ței de carte, a luminii culturii pină
și în cele mai îndepărtate așezări.
Accesul neîngrădit la învățătura.dă
fiecărui copil, indiferent de națio
nalitate, șansa de a-și urma dru
mul spre care se simte chemat,
porțile tuturor instituțiilor de invățămînt fiindu-i larg deschise,
împletind bogatele tradiții lăsate
de marii dascăli și întemeietori ai
școlii românești cu cerințele pre
gătirii cadrelor de muncitorii și
specialiști de care diferitele sec
toare de activitate. în plină expan
siune. au nevoie, sistemul nostra
de invățămînt are un puternic ca
racter formativ, o dată cu însuși
rea materiilor de cultură generală,

(Continuare în pag. a IV-a)

COPIILOR TĂRII

Minunate condiții de creștere și educare
create tinerei generații prin preocuparea
statornica a partidului și statului
Pagina a IV-a

ÎNTREPRINDEREA MINIERA SĂRMĂȘAG

Angajamentul anual — îndeplinit
Mobilizindu-se exem
plar. colectivul de oa
meni ai muncii de la
întreprinderea minieră
Sărmăsag a reușit să
extrasă peste preve
derile de plan ' 10 000
tone cărbune net. onorîndu-și în acest fel.
cu 7 luni mai devre

me. angajamentul anual asumat în intrecerea socialistă. Spo
rul înregistrat la pro
ducția de cărbune a
fost realizat, cu deo
sebire printr-o mai
bună organizare a
muncii în abatajele
frontale, in special a

celor mecanizate, prin
mai buna întreținere
si exploatare a utila
jelor si folosirea mai
judicioasă a fondului
de timp, inclusiv prin
dirijarea personalului
auxiliar spre locurile
direct productive. (Eu
gen Teglaș, corespon
dentul „Scînteii").
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puterea noastră și trebuie să fa
cem acest lucru ! Chiar dacă ob
ținem numai culturi furajere
acolo unde însămînțăm după 20
iulie — mă refer la porumb —
aceasta
este o cultură foarte
bună pentru a asigura baza fura
jeră a animalelor. Deci rog să se
treacă la pregătirea temeinică și
la efectuarea în cele mai bune
condiții a lucrărilor pentru cultu
ra a Il-a.
în al treilea rînd, mă refer la
problema întreținerii culturilor de
toamnă, a porumbului și a
celorlalte culturi. Am început
cu porumbul pentru că aici,
in mod deosebit, se pune pro
blema realizării prașilelor, care
asigură, de fapt, recolta. în
fiecare an ne-au rămas supra
fețe mari care n-au fost prășite
și, din această cauză, recoltele
s-au redus la jumătate sau chiar
mai mult. Cred că pentru nimeni
din cei prezenți în sală nu tre
buie să mai repet ce importanță
are praștia ; dar m-am referit la
ea pentru că — deși toți cunosc
acest lucru — nu o realizează. Unii
preferă să stea în birouri, alții
chiar prin bufete — ca să discu
tăm deschis — sau pe marginea
șanțului, în loc să meargă și să
pună mîna pe sapă și să facă pra
știa, așa cum s-a făcut întotdeau
na. Trebuie să înțelegem că nu se
poate, realiza o agricultură inten
sivă fără a executa în bune con
diții toate lucrările agricole.
S-au luat aici angajamente și
s-au obținut anul trecut 20 de tone
de porumb la hectar. Cred că anul
acesta vom obține asemenea re
colte pe suprafețe mult mai mari.
Dar aceste recolte s-au obținut
nu stînd pe marginea șanțului, în
bufet sau în birou la cooperati
vă ; ele s-au obținut în cîmp, executînd la timp lucrările care sînt
necesare. Și acest lucru este va
labil pentru toate celelalte culturi,
inclusiv pentru culturile duble !
Trebuie să se înțeleagă că, dacă
punem porumb pentru boabe, el
trebuie lucrat la fel ca și porumbul
din cultura I, adică, de fapt, e tot
porufnb 'pentru boabe. Nu contează
in'ce lună a fost pus. El trebuie
lucrat în aceleași:>'■ condiții. Poate
singurul lucru ce se cere este ca
să-1 lucrăm chiar mai bine, avînd
o perioadă mai mică de vegetație,
să-i creăm cQndiții ca să se poată
dezvolta într-un timp mai scurt și
să obținem o recoltă cît mai bună.
Am început cu aceste probleme
pentru că ele sînt hotărîtoare
acum, în acest an, pentru a reali
za planul pe 1985 și pentru a obțjne o recoltă bună în toate do
meniile. (Aplauze puternice).
Așa cum am discutat la Con
gresul al XlII-lea, la consfătuirea
din decembrie și cu alte prilejuri,
problema cerealelor continuă să se
situeze — și se va situa întot
deauna — pe plan central în acti
vitatea din agricultura noastră. Va
trebui să luăm măsuri pentru
pregătirea temeinică a recoltei
1985—1986, căreia va trebui să-i
punem bazele din toamna acestui
an, de fapt peste 3 luni. Avem o
serie de rezultate bune. Anul tre
cut, un număr de unități agricole,
de președinți ai acestora au primit
titlul de „Erou al Muncii Socialiste"
pentru recolte de cel puțin 8 000 kg
griu și orz la hectar. Anul acesta
sînt un număr mare de unități —

deci și un număr mare de candi
dați la acest titlu. Noi, la Consiliul
de Stat, am luat măsuri și pregă
tim cele necesare pentru a putea
acorda un număr mai mare de
titluri de „Erou al Muncii Socia
liste", pe baza însă a obținerii
unor recolte de grîu și de orz de
peste 8 000 kg la hectar, așa cum
am discutat și în toamnă. Cred că
numărul celor cărora li se va acor
da acest înalt titlu va fi anul aces
ta cu mult mai mare decît acum
un an. Sper că mulți dintre candi
dați se găsesc și în această sală !
(Aplauze puternice).
Am ajuns la concluzia că tre
buie să se aducă unele îmbunătă
țiri în tehnologia griului, mai cu
seamă în ce privește densitatea și
executarea celorlalte lucrări. Cu
nosc că s-a vorbit aici despre aces
te probleme, dar doresc numai să
atrag atenția că trebuie luate toate
măsurile pentru a pregăti temeinic
semănătorile, pentru a realiza în
bune condiții arăturile și toată pre
gătirea terenului, îneît, și în aceas
tă toamnă, să punem o bază temei
nică pentru creșterea producției de
grîu și orz.
Sînt necesare măsuri hotărîte și
în ce privește îmbunătățirea teh
nologiilor la porumb, începînd, de
asemenea, cu densitatea și execu
tarea celorlalte lucrări. Trebuie să
înțelegem că recoltele mari nu se
mai pot obține în vechile condiții
de lucru ! Agricultura intensivă
presupune un mod nou de gîndire
și de acțiune ! Vorbim de spiritul
revoluționar în muncă ; or, a fi re
voluționar în agricultură înseamnă
să renunți la vechile tehnologii, la
vechea mentalitate, la teoriile
vechi — care se transformaseră în
dogmă chiar și în facultăți — po
trivit cărora „rarul umple carul".
Cu „rarul", tovarăși, nu se poate
umple în nici un fel carul, nici la
cereale, nici la plante tehnice, la
nici o cultură ! Trebuie să ne așe
zăm serios, să ne însușim spiritul
revoluționar și să-1 realizăm în
practică, în munca noastră ! Să fa
cem o agricultură nouă, cu tehno
logii noi !
Avem, în general, semințe bune.
Unitățile care au obținut 8 000 kg
de grîu la hectar au realizat aces
te recolte cu sămînța din țară. Ele
au demonstrat că această sămînță
— deși mai este loc pentru a o îm
bunătăți —*12
4 poate să ne asigure
3
recolte de 8 000 și 9 000 kg la hec
tar. Cred că folosind această să
mînță, cu densitatea corespunză
toare, putem să ne propunem anul
viitor să ridicăm ștacheta la 10 mii
de kg grîu la hectar, în culturi in
tensive bine organizate. La porumb
am obținut deja 20 de tone la hec
tar. Sînt unități care au obținut si
25 de tone, iar, pe anumite supra
fețe, chiar 30 de tone la hectar.
Deci sămînța ne permite să obți
nem recolte bune, la care, cu pu
țini ani în urmă, unii nici nu gîndeau. Chiar cei din cercetare nici
nu îndrăzneau să pronunțe 20 de
tone la hectar ! Acum s-au obținut
și se pare că înțeleg că aceste re
colte sînt chiar sub posibilitățile
hibrizilor pe care-i avem, ale pămîntului, ale oamenilor muncii
din agricultură, sub posibili
tățile cooperatorilor noștri. Dar
și aici trebuie ca, pe * lingă
sămînță și toate celelalte, să reali
zăm tehnologii noi, începînd cu
densitatea, precum și toate cele
lalte lucrări pe care trebuie să le

facem. Este adevărat că este o di
ferență mare între cei care obțin
20 de tone de porumb la hectar și
cei care obțin 2 tone, iar unii
chiar și sub 2 tone. Dar stă în
puterea fiecăruia să realizeze 20
de tone porumb la hectar ! Dacă
le e greu să înțeleagă bine acest
lucru într-o consfătuire — ei pot,
foarte bine, să se suie în tren,
să meargă la unitățile care au
realizat asemenea recolte și — cu
ajutorul comitetelor județene de
partid sau al direcțiilor agricole
— să vadă cum au lucrat și cum
lucrează acolo cooperatorii sau
întreprinderile de stat. Și, întorcîndu-se în unitățile lor, să facă
același lucru !
Trebuie să înțelegem că avem
obligația să facem totul pentru a
obține o producție de cereale de
28 pînă la 33 de milioane de
tone — ca o condiție pentru asi
gurarea deplină a necesarului ță
rii noastre, a dezvoltării zooteh
niei, a creșterii contribuției agri
culturii la progresul general al
țării. Trebuie să facem în așa fel
îneît, în cîțiva ani, să înfăptuim
acest obiectiv pus de Congresul al
XlII-lea al partidului și care e
pe deplin realizabil! (Aplauze și
urale puternice,
prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Consider necesar ca în toate
unitățile, în toate județele, în
toate consiliile agroindustriale să
să întocmească programe de mă
suri generale pentru realizarea
acestor producții stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului.
Trebuie să facem în așa fel
îneît să nu mai avem județe și
unități cu producții mai mici, la
grîu și la orz, de 4 000 kg la
hectar. Este încă o producție mică,
dar cel puțin în prima etapă
toate județele și toate unitățile
trebuie să-și propună de a depăși
producția de 4 000 kg la hectar,
paralel cu programele de culturi
intensive, de obținere a unor pro
ducții de 10 000 kg grîu și de 20 de
tone porumb la hectar. Nu este
posibil să ne mai mulțumim cu
recolte record doar pe anumite
suprafețe. Avem condiții — și tre?
buie să facem ca pe întreaga su
prafață să obținem recolte bune !
Aceasta este calea pentru a creș
te — subliniez încă o dată —
veniturile cooperatorilor, ale ță
rănimii cu gospodării particula
re, veniturile oamenilor muncii
din agricultură ! Aceasta este ca
lea pentru a face din agricultura
noastră o agricultură modernă,
înaintată. (Aplauze puternice, pre
lungite).
în mod corespunzător este ne
cesar să acordăm mai multă aten
ție plantelor tehnice — mă refer
la tot grupul de plante tehnice.
Ați auzit și aici de densități noi,
de faptul că la soia, în loc de dis
tanța de 70 de cm, se merge la
12 cm. Aceasta înseamnă o densi
tate de cinci ori și jumătate, de
aproape șase ori mai mare. Este
evident că și recolta ce se va ob
ține va fi de cîteva ori mai mare
decît cea care se realizează acum.
Dar acest lucru este valabil la
toate plantele tehnice !
Este deci necesar ca și la plan
tele tehnice să trecem la noi teh
nologii, să acționăm cu toată hotărîrea pentru a obține recolte bo
gate. Trebuie să se înțeleagă bine
că necesarul pe care îl avem de
produse din plantele tehnice, in
clusiv de soia, trebuie să-1 reali

zăm la noi în țară. Noi nu putem
— și nu va trebui — să mai mer
gem să facem zootehnie pe im
port de soia ! De altfel, aceasta
este un nonsens ! Niciodată în
zootehnia din România nu am
mers pe importuri pențru a com
pleta proteinele. Trebuie să ne
așezăm foarte serios și să asigu
răm ca, și în cultura de plante
tehnice, să obținem recolte bune,
la nivelul prevederilor din plan,
și, de asemenea, la nivelul unită
ților care, încă anul trecut, au
realizat producții record. Avem
bune condiții pentru aceasta !
în horticultura sînt posibilități
să dublăm ușor producția la hec
tar în ce privește legumele, pre
cum și să realizăm o creștere co
respunzătoare a densității la plan
tații noi, viticole și pomicole, care
să ducă Ia dublarea producțiilor
pe care le obținem acum. Nu pu
tem, în nici un fel, să fim mulțu
miți cu producțiile pe care le rea
lizăm în legumicultura, deși ele
au crescut față de situația de
acum 4—5 ani ; posibilitățile noas
tre sînt mult mai mari ! Folosim
încă prea puțin culturile interca
late, care ne pot ajuta să obținem
recolte mari, fără a aloca noi
suprafețe pentru legumicultură,
avînd în vedere că nu avem de
unde face acest lucru. Noi trebuie
să folosim la maximum suprafe
țele pe care le avem — și cultu
rile intercalate sînt o necesitate
pentru țara noastră. Cei care au
pămînt mult nu își mai bat capul
cu aceasta ; chiar hotărăsc să
restrîngă suprafețele înșămînțate.
Noi însă nu avem posibilitatea să
facem asta și deci trebuie ca, pe
pămîntul pe care îl avem, să scoa
tem mai multe recolte concomi
tent, în afară de culturile duble.
Și horticultura — mă refer mai
cu seamă la legumicultură — ne
oferă posibilitatea să realizăm acest lucru, să asigurăm un belșug
de produse și, în felul acesta, să
facem să crească și veniturile coo
peratorilor, și ale întreprinderilor
agricole de stat. Avem condiții —
și trebuie să facem în așa fel ca,
anul acesta, horticultura noastră
să poată satisface în cele mai
bune condiții necesitățile de con
sum și. să dea. și o cantitate mai
mare la export.
în ce privește zootehnia, în ca
drul plenarei au fost prezentate o
serie de rezultate bune. într-adevăf, se poate spune că, pe ansam
blu, s-au făcut progrese, deși nu la
nivelul prevederilor planului. Do
resc, mai cu seamă, să atrag aten
ția asupra producțiilor încă mici
de lapte, de lînă pe care le obți
nem, asupra randamentului mic în
ce privește greutatea animalelor la
tăiere și altele.
Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru realizarea în
cele mai bune condiții a prevede
rilor planului de dezvoltare a
zootehniei, pentru a asigura dez
voltarea mâi 'puternică a produc
ției în acest sector și pentru creș
terea greutății medii, la tăiere, a
animalelor. Noi pierdem anual o
cantitate importantă de carne sau
tăiem un număr mai mare de ani
male, datorită faptului că nu reali
zăm greutatea animalelor prevăzu
tă în plan — și care se realizează,
în general, în întreaga lume. Con
sider necesar ca toate unitățile,
toate județele să treacă cu hotărîre
la aplicarea măsurilor stabilite în
direcția aceasta. Să facem în așa

fel îneît și în zootehnie să realizăm
prevederile planului și să încheiem
anul acesta cu efectivele, la toate
speciile de animale, la nivelul co
respunzător stabilit în plan. Con
sider că sînt condiții pentru aceas
ta -- și trebuie să luăm toate mă
surile care se impun.
în primul rînd trebuie să asigu
răm mai bine baza furajeră, să fo
losim din plin cele peste 4 mili
oane hectare de pășuni și finețe.
Să facem în așa fel îneît în toate
unitățile să existe asigurate furaje
le necesare pentru iarnă. De ase
menea, aș atrage din nou atenția
că trebuie să scoatem bovinele și
ovinele din grajduri. Trebuie să le
punem în condiții de viață — ca
să spun așa — normale. Să asigu
răm furajarea pe toată perioada de
vară și toamnă pe pășuni. Nu
este normal și nu mai trebuie să
admitem continuarea practicilor
— cu totul și cu totul greșite —
de a închide animalele pe timpul
verii. De altfel, și iarna trebuie să
le creăm condiții ca cea mai mare
parte a timpului să stea afară.
Nu doresc să mai mă refer și la
alte probleme, pe care le-am mai
discutat nu o dată. Trebuie să
luăm toate măsurile pentru a
pune ordine în zootehnie, pentru
a asigura dezvoltarea corespunză
toare a efectivelor și creșterea pu
ternică a producției animaliere.
Avem tot ce ’este necesar pentru
aceasta. Realizările din unitățile
care aplică ferm cuceririle științei
și normele de creștere a animale
lor sînt destul de edificatoare. Nu
trebuie făcut nimic deosebit ! Nici
aceste unități nu fac minuni ! Pur
și simplu ele fac ceea ce trebuie
să facă fiecare unitate. Trebuie
să trecem cu hotărîre și să în
cheiem, anul acesta, modernizarea
grajdurilor ! Să scoatem de peste
tot cimentul din grajduri, să asi
gurăm apa și celelalte măsuri de
care am vorbit, să acționăm cu
toată fermitatea pentru a pune
ordine și a realiza în bune con
diții programele pe care le avem
în zootehnie.

Dragi tovarăși,
O altă problemă este aceea a
folosirii judicioase a fondului
funciar și — legat de aceasta
a
realizării tuturor măsurilor de
combatere a eroziunii solului, de
desecări, de creștere a fertilității
sale. Nu reducerea suprafeței, nu
trecerea la împădurirea unor su
prafețe, ci măsuri hotărîte pentru
realizarea lucrărilor de combatere
a eroziunii, de redare în folosință
agricolă a terenurilor ! Trebuie să
păstrăm și pădurile, nu trebuie să
admitem nici despădurirea și să
reducem suprafața cu păduri —
aceasta ar fi o mare greșeală ; dar
nici să reducem suprafața agrico
lă sau arabilă și s-o trecem la îm
pădurire ! Trebuie să păstrăm acest echilibru pe care-1 avem în
momentul de față și care va asi
gura o dezvoltare armonioasă și
menținerea corespunzătoare a me
diului înconjurător.
Noi încă mai avem cîteva sute
de mii de hectare care sînt nefo
losite și pe care ne-am propus, în
parte, să le redăm agriculturii
prin lucrări de combatere a ero
ziunii. Desigur, o parte vor merge
la împădurire, dar din suprafețele
care sînt nefolosite în momentul
de față și care se ridică la aproape
600 000 de hectare. însă pentru
agricultură problema care se pune

este de a lua toate măsurile pentru
a folosi judicios fiecare metru, fie
care palmă de pămînt — cum se
spunea pe timpuri — și să obținem
maximum de recoltă.
Să înfăptuim lucrările de irigații
și să le folosim în mod corespun
zător ! Avem programul cunoscut
de irigații. Există o anumită rămînere în urmă în ce privește reali
zarea acestui program, ca și la
alte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Trebuie să luăm toate mă
surile pentru ca, în următoarele
7 luni, să lichidăm această rămînere în urmă, să realizăm prevede
rile planului în acest domeniu. Nu
trebuie să mai repet faptul că,
pentru noi, irigațiile reprezintă un
factor hotărîtor pentru înfăptuirea
unei agriculturi intensive, a noii
revoluții agrare, pentru realizarea
producțiilor pe care le-am stabilit
în planul cincinal 1986—1990.
Avem, de asemenea, o serie de
programe speciale în diferite do
menii de activitate ; numărul lor
este destul de mare, vă este cu
noscut. Dar, din păcate, unele din
aceste programe nu se bucură de
atenția corespunzătoare. M-aș re
feri numai la unul singur, la situa
ția din sericicultură. An de an, pre
vederile acestui program nu se re
alizează, deși nu se cer eforturi
deosebite. Trebuie să realizăm
neapărat ceea ce am prevăzut pri
vind sericicultura, asigurarea fibrei
de mătase.
Consider că toate unitățile, toate
comitetele județene de partid,
consiliile populare trebuie să ia
măsuri și să revadă programele
— atît din sericicultură, cît
Și din celelalte sectoare —
Și Să ;stabilească măsurile necesare pentru realizarea lor.
Dacă cele 3 milioane de gospodă
rii — mă refer numai la gospo
dăriile cooperatorilor și ale țăra
nilor din zonele necooperativizate,
dar mai sînt în comună și alte
gospodării care pot practica și ele
sericicultura — ar produce fie
care cîte 5 kg de gogoși pe an —
ceea ce este ușor de realizat —
am obține 15 mii tone de gogoși
de . mătase.. Nu mai vorbesc .de
ceea ce'trebuie să facem .în coope
rative, în școli, în I.A.S.-uri în ce
privește dezvoltarea sericiculturii.
Este necesar să facem totul pen
tru realizarea programului pe
care îl avem în ce privește seri
cicultura, pentru îndeplinirea tu
turor programelor speciale de
dezvoltare a diferitelor sectoare
ale producției agricole. Pentru
realizarea lor, toți locuitorii sa
telor trebuie să pună mîna să
muncească. Și nu e deloc rușine să
muncești ; dimpotrivă, e o cinste,
o mîndrie să fii producător, să
realizezi ceva pentru societate și
pentru tine însuți. Nu e suficient
să vorbim numai la adunări că
munca e o cinste și o onoare ;
trebuie ca, în practică, să trans
formăm în cinste și onoare aceas
tă muncă ! Munca este baza dez
voltării noastre socialiste, a dez
voltării societății în general !
(Aplauze puternice). Noi mai
avem, din păcate, unii oameni
care cred că e o rușine să pună
mîna să muncească ; mai cu sea
mă unii consideră că e rușine
să se ducă să îngrijească ani
malele. La noi, înainte, creșterea
animalelor era o cinste pentru ță
rani. Acum, în multe unități,
parcă e rușine ca cineva să se
ducă să îngrijească animalele.

Trebuie să facem să dispară pur
și simplu mentalitatea aceasta —
nu spun veche, ci nouă — care
s-a creat. A îngriji animalele
este, într-adevăr, un lucru foarte
important — și trebuie să facem
ca întregul nostru tineret să reca
pete dragostea pentru îngrijirea
animalelor ! (Aplauze puternice,
îndelungate).
Deci pentru a realiza toate pro
gramele trebuie să pornim de la
necesitatea ca fiecare unitate, fie
care cooperativă, fiecare I.A.S., or
ganele noastre agricole, de partid
și de stat, să urmărească temeinic
și să asigure măsurile pentru reali
zarea lor. Numai așa vom înfăptui
prevederile planului cincinal vii
tor, vom realiza noua agricultură,
care să asigure producții superi
oare, să creeze condiții pentru ri
dicarea continuă a bunăstării ge
nerale a poporului, pentru întă
rirea bazei materiale a socialis
mului și comunismului în Româ
nia ! (Aplauze și urale puternice ;
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Problemele agriculturii sînt mul
te și foarte importante. Dar și
oamenii care lucrează în agricul
tură sînt foarte mulți și au ajuns
la un nivel de cultură, de cunoș
tințe care permite să ne propu
nem realizarea în bune condiții a
noii revoluții agrare.
Este necesar ca cercetarea știin
țifică din agricultură să-și inten
sifice eforturile pentru a realiza
noi semințe, de o mai înaltă pro
ductivitate, pentru toate sectoare
le. Aceasta este valabil și la grîu,
și la orz, și la porumb, unde tre
buie să realizăm un hibrid mai
bun, mai timpuriu.
Pentru că s-a vorbit aici de o
talie mică a griului, cred că nu
trebuie să fugim după o talie
înaltă, ci, dimpotrivă, să creăm
soiuri cu o talie mai mică, însă
care să asigure spicul și bobul co
respunzătoare. Un grîu cu o talie
prea mare ne diminuează din re
coltă — știți foarte bine acest lu
cru.
în general, cercetarea noastră,
care are multe rezultate, bune —■
și am vorbit despre aceasta — tre
buie să-și propună să lucreze în
tr-un spirit mai intensiv, mai re
voluționar. Trebuie, și aici, ataca
te cu mai mult curaj problemele,
făcute tot felul de încercări cu mai
multă îndrăzneală, dar și mai in
tensiv, pentru a scurta durata, atît
a cercetării, cît și a introducerii în
producție a rezultatelor obținute.
Avem mijloace moderne pentru
aceasta ; dispunem de tot ce tre
buie pentru a asigura ca multe lu
cruri, care înainte se făceau în
ani de zile, să se poată realiza în!tr-un an, în cel mult doi ani — și
să se treacă la aplicarea lor în
producție.
Trebuie să devină și mai strînsă
colaborarea cercetării cu producția,
cu puternicele unități de stat și
cooperatiste, cu inginerii, cu coope
ratorii și muncitorii agricoli din
aceste unități. Vreau să elogidz
aici pe cei care au dat un exemplu
cercetării prin producțiile mari pe
care le-au obținut — și să subli
niez că aceștia au fost inginerii din
producție, cooperatorii, mecaniza
torii, muncitorii agricoli. Ei au fost
primii care au obținut 20 și 25 de
(Continuare in pag. a IlI-a)

DESFĂȘURAREA LUCRARILO^PLENAREI
al Agriculturii. Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi APe baza orientărilor si indicațiilor pelor au participat tovarășii : Ion
Pavel,
secretar al Comitetului jude
date de secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, to țean Timiș al P.C.R.. Vasile Dranovarășul Nicolae Ceaușescu. celor vețeanu, director general al Direc
ce-si desfășoară activitatea în aceas ției generale pentru agricultură și
tă ramură de bază a economiei na industrie alimentară a județului
ționale. plenara a dezbătut probleme Tulcea, Marcel Nițu, președintele
de deosebită-importantă și actualitate C.A.P. Amărăștii de Sus, ‘ județul
Dolj. Petre Eremia, directorul Trus
ale agriculturii noastre socialiste.
tului horticulturii al iudetului Buzău.
Pe ordinea de zi a lucrărilor Teodor
Șerb, inspector-șef al In
plenarei au figurat :
spectoratului silvic Argeș, Constan
1. Raportul privind realizarea pla tin Alexe, director general al Direc
nului de producție, exportului, inves ției generale pentru agricultură și
tițiilor și aplicarea noului mecanism industrie alimentară a județului Că
economico-financiar. Măsuri pentru lărași. Floarea Crișan, țărancă cu
' îndeplinirea integrală a planului pe gospodărie individuală, comuna Zaîntregul an si creșterea eficientei gra, județul Bistrița-Năsăud, Nico
economice.
lae Manolache, director al Asocia
2. Raportul cu privire la proiectul ției economice intercooperatiste pen
Planului de dezvoltare a agriculturii, tru creșterea vacilor cu lapte Bra
industriei alimentare, silviculturii si niștea, județul Dîmbovița, Victor
Popovici, director al întreprinderii
gospodăririi apelor pe anul 1986.
3. Programul privind organizarea si de execuție și exploatare a lu
desfășurarea în bune condiții a cam crărilor de îmbunătățiri funciare
paniei agricole de vară.
Vaslui. Ianoș Romfeld, directorul
4. Programul privind realizarea in întreprinderii de in Joseni, județul
tegrală a sarcinilor de plan pe anul Harghita, Pavel Bălan, director cu
1985 în domeniul contractării, achi producția animală la Direcția gene
ziționării și preluării produselor agri rală pentru agricultură și industrie
cole de la gospodăriile populației, alimentară a județului Caraș-Seveunitățile agricole cooperatiste si uni rin, Dumitru Restantia, directorul
tățile agricole de stat.
întreprinderii pentru îmbunătățirea
In prima zi a lucrărilor au avut și exploatarea pajiștilor Bihor, Vir
loc. de asemenea, plenara Consiliului gil Popa, secretar al Comitetului de
.Uniunii Naționale a Cooperativelor partid, primar al comunei Poplaca,
Agricole de Producție, plenara Con județul Sibiu, Tudor Leca, directo
siliului Silviculturii și ședința Comi- rul S.IVI.A. Cobadin, județul Con
î siei centrale a producătorilor agricoli stanța, Gheorghieș Stoica, director
din localitățile necooperativizate.
al întreprinderii de industrializare
In timpul celor trei zile, lucrările a sfeclei de zahăr Roman, județul
s-au desfășurat în plen și pe sec Neamț, loan Opriș, inepector-șef al
toare de activitate. Au luat cuvin- Inspectoratului sanitar veterinar al
tul 427 de participanti.
județului Sălaj. Grigore Iorgovan,
La dezbaterile generale din ple președinte al Asociației crescători
nara lărgită a Consiliului Național lor de albine a județului Mehedinți,
\________________________________
(Urmare din pag. I)

Ion Davidoiu. președintele C.A.P.
Tîmboiești, județul Vrancea, Ilie
Neacșu, organizator de partid, pre
ședintele Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Drăgășani. județul Vilcea, Aurel Furfurică, directorul Trustului I.A.S.
Prahova. Petre Dumitrescu, director
economic la Direcția generală pen
tru agricultură și industrie ali
mentară a județului Giurgiu, Ioan
Brinzan. directorul întreprinderii avicole de stat Tirgu Jiu, județul
Gorj, Stefan Crăciun, directorul în
treprinderii pentru îmbunătățirea și
exploatarea pajiștilor Hunedoara,
Ion Crețu, secretar al Comitetului
județean Constanta al P.C.R.. Aurel
Lăzureanu, director general al Di
recției generale pentru agricultură
și industrie alimentară a județului
Timiș. Iuliana Drăgulinescu, preșe
dintele C.A.P. Lița, județul Teleor
man, Gheorghe Csabo, director cu
producția animală la Direcția gene
rală pentru agricultură și industrie
alimentară a județului Covasna, Simion Cotoi, secretar al Comitetului
județean Mureș al P.C.R., Natalia
Cetățeanu, directorul Stațiunii de
producție și cercetare pentru serici
cultură Băneasa, general-maior Teo
dor Paraschiv, din partea Minis
terului Apărării Naționale. Cornel
Bernat, directorul Trustului horti
culturii al județului Giurgiu. Con
stantin Stoica, secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți al P.C.R.,
Nelu Gecala. comandantul Șantieru
lui național al tineretului Cîmpia
Caracal, județul Dolj, Nicolae Mihalache, director general al Direc
ției generale pentru agricultură și
industrie alimentară a județului
Arad, Elisabeta Stătescu, secretar
al Comitetului județean Teleorman
al P.C.R.. Gheorghe Mandu, direc
torul Asociației economice intercoo

peratiste de creștere a taurinelor
Scinteia, județul Ialomița. Damian
Munteanu, director general al Di
recției generale pentru agricultură și
industrie alimentară a județului Olt,
Victor Aldea, directorul Trustului
I.A.S. Iași, Cristian Hera, directorul
Institutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea,
Constantin Ivan, președintele C.A.P.
Ștefan Vodă, județul Călărași. Mihai
Petrescu, directorul Trustului S.M.A.
Buzău.
Participantii la dezbateri au re
levat că, în ultimele două decenii,
de cînd în fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu, agricultura noastră a cu
noscut o puternică dezvoltare și mo
dernizare, datorate importantelor in
vestiții alocate acestei ramuri, dotă
rii cu tractoare și mașini agricole
din ce în1 ce mai perfecționate, in
troducerii și generalizării în practica
agricolă a unor tehnologii de mare
randament, chimizării, perfecționării
continue a structurilor organizatori
ce ale unităților agricole de stat și
cooperatiste, măsurilor initiate în
scopul sporirii an de an a produc
ției agricole, accentuării laturilor ca
litative ale întregii activități din agri
cultură. în cuvîntul lor, vorbitorii au
subliniat rolul hotărîtor al secreta
rului general al partidului în defini
rea principiilor și obiectivelor noii
revoluții agrare, în conducerea acti
vității pentru transpunerea în viață
a acestora, care vizează, în esență,
punerea integrală in valoare a mari
lor rezerve de creștere a producției
agroaiimentare, a productivității
muncii și eficienței economice in
toate sectoarele și unitățile, în scopul
obținerii unor producții agricole si
gure și stabile, la un nivel cantitativ
și calitativ cît mai înalt, sporirii
substanțiale a aportului agriculturii

și industriei alimentare Ia asigurarea
aprovizionării corespunzătoare a
populației, a industriei cu materii
prime.
Pe baza sarcinilor și indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
privind folosirea intensivă a pămîntului, utilizarea cît mai bună a bazei
tehnico-materiale și torței de muncă,
generalizarea experienței unităților
fruntașe, a rezultatelor obținute de
cercetarea științifică, participanții la
dezbateri au analizat, cu înalt simț
de răspundere, în spirit critic și au
tocritic, activitatea din campania de
primăvară și au stabilit măsurile ne
cesare pentru buna pregătire și des
fășurare a tuturor lucrărilor agricole
din acest an. pentru îndeplinirea
planului la producția agricolă,
vegetală și animalieră. la cea
industrială, la export si investi
ții, pentru asigurarea realizării pre
vederilor actualului cincinal.
Referitor Ia proiectul Planului de
dezvoltare a agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospodări
rii apelor în anul 1986, elaborat în
lumina hotărîrilor Congresului al
XlII-lea al partidului, a orientărilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
dezbaterile au evidențiat că preve
derile pe care le cuprinde, ritmurile
de dezvoltare superioare față de cele
din anii precedenți creează tuturor
sectoarelor agriculturii posibilitatea
realizării unor producții sporite, în
făptuirii programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială,
asigurării livrărilor la fondul de stat
și acoperirii celorlalte cerințe ale
economiei naționale.
Prezentind metodele și măsurile
care au condus la obținerea unor re
zultate valoroase, vorbitorii au făcut
numeroase propuneri vizînd perfec
ționarea organizării producției și a

muncii, folosirea cu spirit gospodă
resc a întregului fond funciar, a. tu
turor mijloacelor mecanice și a for
ței de muncă, aplicarea cu fermitate
a noului mecanism economico-finan
ciar, punindu-se un accent deosebit
pe obținerea unor producții agricole
cît mai mari, cu cheltuieli din ce în
ce mai mici, pe întărirea la fiecare
Ioc de muncă a ordinii și disciplinei,
a înaltei responsabilități față de în
deplinirea sarcinilor de plan, astfel
incit să se asigure înfăptuirea
exemplară a hotăririlor Congresului
al XlII-lea al partidului și creșterea
contribuției agriculturii la dezvolta
rea generală a țării.
In cadrul lucrărilor ultimei ședin
țe. participantii au aprobat docu
mentele supuse dezbaterii, precum
si Hotărirea-apel a plenarei lărgite
a Consiliului National al Agri
culturii. Industriei Alimentare.. Sil
viculturii si Gospodăririi Apelor.
Primit cu puternice și îndelungi
aplauze, cu ovații, care au dat ex
presie sentimentelor de dragoste și
prețuire ale tuturor celor prezenți, a
luat cuvîntul tovarășul NÎCoiae

Ceaușescu, secretar general ai
partidului, președintele Republicii.
Magistrala cuvîntare a conducăto
rului partidului și statului nostru a
fost urmărită cu deosebită atenție si
interes, fiind subliniată. în repetate
rinduri. cu puternice aplauze si
urale.
Participanții au ovaționat îndelung,
exprimind hotărîrea fermă a mi
lioanelor de lucrători ai ogoare
lor de a cinsti prin noi și importan
te fapte de muncă aniversarea a
două decenii de la Congresul al
IX-lea, de cînd în fruntea partidului
se află cel mai iubit și stimat fiu al
națiunii noastre, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, de numele și activi
tatea căruia sînt legate profundele
mutații petrecute în agricultura
țării, în ridicarea
nivelului de
viață și civilizație al satului româ
nesc, marile realizări dobîndite
în înfăptuirea societății socialiste
multilateral dezvoltate pe pămintul
României. A fost exprimată, de ase
menea. voința tuturor oamenilor
din agricultură — țărani cooperatori,
mecanizatori, lucrători din fermele
de stat, țărani cu gospodării indivi
duale, specialiști — de a acționa cu
hotărîre și pricepere. în spiritul
orientărilor și indicațiilor cuprinse în
cuvintarea rostită de la tribuna ple
narei de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
pentru sporirea continuă a produc
țiilor agricole, vegetale si animalie
re. realizarea programelor naționale
de dezvoltare a agriculturii — parte
integrantă a înfăptuirii noii revolu
ții agrare — pentru ca această ra
mură de bază a economiei naționale
să-și aducă o contribuție tot mai im
portantă la buna aprovizionare a
populației și a industriei cu materii
prime, la progresul general al pa
triei. la traducerea în viată a is
toricelor hotărîri ale Congresului al
XlII-lea al partidului.
★

Participantii Ia plenara lărgită a
Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare. Silviculturii si
Gospodăririi Apelor au vizitat expo
ziția organizată de Consiliul Națio
nal pentru Știință si Tehnologie la
Complexul din Piața Scînteii privind
realizările obținute în domeniul uti
lizării surselor noi și refolosibile de
energie in agricultură, industrie. în
sectoarele turistic, social-cultural,
casnic și în alte domenii de activi
tate, precum si perspectivele extin
derii acestora în anii următori.
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la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
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tone de porumb la hectar — și au
convins și cercetarea că este posi
bil acest lucru. (Vii aplauze). Deci
contactele între cercetare și pro
ducție sînt în folosul atît al unora,
cit și al altora ! Desigur, cei care
au obținut recolte mari au luat sămînța de la cercetare ; dar ei au
demonstrat și cercetării că, în anu
mite condiții, această sămînță poa
te da mai mult. Trebuie să unim
și să dezvoltăm această conlu
crare ! Numai unind cercetarea cu
producția, inclusiv — repet — cu
munca practică a cooperatorilor, a
muncitorilor agricoli, a mecaniza
torilor vom putea asigura un pro
gres, un salt în știința agricolă,
vom obține, într-adevăr, producții
sporite și vom face ca realizarea
de recolte de 10 000 kg grîu și
20 000 kg porumb la hectar să de
vină o caracteristică generală, în
toate unitățile noastre ! (Aplauze
puternice).

Dragi tovarăși,
In același timp, trebuie să întă
rim și mai 'mult activitatea din
întreprinderile agricole de stat și
din cooperativele agricole de pro
ducție. Doresc să subliniez, și să
elogiez, cooperativele care au ob
ținut recolte mult mai mari decît
multe I.A.S.-uri din aceeași zonă —
ceea ce demonstrează că ele s-au
ridicat la un nivel superior ca or
ganizare, dar și ca mentalitate, față
de multe întreprinderi de stat. Noi
am avut o perioadă cînd, într-ade
văr, I.A.S.-urile au fost un exem
plu. Nu vreau să jignesc pe cei
din I.A.S.-uri — știu că sînt mulți
aici. De altfel, eu am insistat să
vină la plenară un numai- mai
mare de lucrători din I.A.S.-uri, ca
să discutăm în special această pro
blemă. I.A.S.-urile nu-și mai în
deplinesc rolul de avangardă în
agricultură. în mentalitatea unor
lucrători din I.A.S.-uri au interve
nit rutina și conservatorismul. Mai
îndrăzneți sînt inginerii din coope
rativele agricole decît mulți ingi
neri din I.A.S.-uri ! Mai îndrăzneți
sînt cooperatorii decît mulți mun
citori din I.A.S.-uri. Este necesar
să schimbăm această stare de lu
cruri, cu atît mai mult cu cît
I.A.S.-urile continuă să dețină uh
pămînt foarte bun. Ele continuă să
dispună de mijloace materiale ceva
mai bune decît multe cooperative
•— inclusiv în domeniul îngrășă
mintelor — fără a mai vorbi de
numărul mare de specialiști. Este
necesar să facem în așa fel încît
să schimbăm, încă în acest an, si
tuația din întreprinderile agricole
de stat. Ele trebuie să-și reia locul
de avangardă, să fie în fruntea re
voluției agrare, a luptei pentru o
agricultură avansată ! Aceasta este
cerința pentru toți cei care lucrea
ză în I.A.S.-uri! (Aplauze pu
ternice).
în același timp trebuie să îm
bunătățim activitatea în toate coo
perativele agricole de producție 1
Să facem în așa fel încît rezulta
tele bune obținute de un număr
foarte mare de cooperative să se
generalizeze în toate unitățile, să
crească rolul adunărilor generale.
Cooperatorii trebuie să nu uite
nici un moment că ei sînt proprie
tarii, ei sînt producătorii, ei sînt
beneficiarii a ceea ce se realizea
ză ! Cooperativele sînt ale lor —
și ei trebuie să răspundă și să

facă totul pentru ca activitatea
acestora să se desfășoare în con
diții cît mai bune și să se obțină
recolte cît mai mari.
Să facem să crească rolul con
siliilor de conducere din I.A.S.-uri
și din cooperative, ca organe co
lective de conducere a întregii ac
tivități. Democrația revoluționarămuncitorească nu trebuie să con
stituie numai un mijloc de a dez
bate și discuta o serie de proble
me. Desigur, și acest lucru este
important. Dar democrația revoluționară-muncitorească trebuie să
se manifeste în creșterea răspun
derii fiecăruia la locul de muncă,
în lupta pentru ca, în fiecare uni
tate, să obținem cele mai bune
recolte în toate domeniile de acti
vitate — și de cereale, si de plante
tehnice și în zootehnie și așa mai
departe. Avem posibilitatea și tre
buie să facem în așa fel încît uni
tățile noastre de bază din agricul
tură — I.A.S.-urile și cooperative
le agricole — conlucrînd în strînsă
unitate, dar întrecîndu-se să ocu
pe un loc mai de frunte, să devină
unități puternice, atît din punct
de vedere economic, cît și politic,
să fie promotori fermi ai noii re
voluții agrare. (Aplauze puternice,
prelungite).
Răspunderi mari revin și stațiu
nilor de mașini agricole — S.M.A.urilor. Astăzi, o parte însemnată
a lucrărilor agricole se realizează
cu mijloace mecanizate. S-a discu
tat în plenară, . îndeosebi în sec
țiuni, despre aceste probleme. Tre
buie ca și în activitatea S.M.A.urilor să se aducă anumite îmbu
nătățiri, să crească mai puter
nic răspunderea lor, a mecani
zatorilor, în executarea la timp
și în bune condiții a lucrări
lor agricole — aceasta fiind un
factor hotărîtor pentru a realiza
programele de dezvoltare a pro
ducției agricole în toate sectoare
le. Și în acest domeniu, adunări
le. generale, consiliile de condu
cere trebuie să-și îndeplinească în
condiții mult mai bune rolul ,pe
care. îl au. Ele trebuie să-și în
tărească mai puternic conlucrarea
cu cooperativele, să aplice ferm
principiile cointeresării materiale
în raport de producția realizată,
astfel încît toate veniturile meca
nizatorilor ■— începînd cu ale di
rectorului de stațiune — să de
pindă de producțiile ce se obțin
pe terenurile lucrate de mecaniza
tori.
în același timp, aș dori să atrag
atenția Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini, între
prinderilor constructoare de ma
șini agricole asupra necesității de
a acorda mai multă atenție ridi
cării nivelului calitativ și tehnic
al mașinilor agricole, de a trece
cu mai multă hotărire, împreună
cu cei din agricultură, la reali
zarea unei sisteme noi de mașini
agricole-agregat care să efec
tueze concomitent mai multe lu
crări. Pînă . vom realiza o sistemă
nouă, să trecem la realizarea de
sisteme cu actualele mașini pe
care le avem, îmbinîndu-le în mod
corespunzător, așa cum se face
deja în multe locuri. Pe această
bază putem să scurtăm durata executării lucrărilor agricole, să
reducem consumul de motorină și
carburanți în general și să asi
gurăm și efectuarea în bune con
diții a lucrărilor agricol^.
O atenție deosșbită trebuie să se
acorde de către industria construc
toare de mașini, dar și de Minis

terul Agriculturii, asigurării în
bune condiții a pieselor de schimb
necesare. Există un program sta
bilit în privința aceasta — și tre
buie să se treacă cu hotărîre la
realizarea lui în cele mai bune con
diții.
De asemenea, trebuie să asigu
răm satisfacerea, în conformitate
cu prevederile planului, a cerin
țelor agriculturii privind îngrășămintele și celelalte produse chi
mice, dar să asigurăm și folosi
rea rațională a acestora. Trebuie
să trecem la noi tehnologii de împrăștiere xa îngrășămintelor. Exis
tă de acum o experiență care de
monstrează că se pot obține re
zultate mult mai bune cu o can
titate mai redusă de îngrășămin
te. Să folosim, fără nici o îndo
ială, și pesticidele, și erbicidele;
însă trebuie să înlăturăm exce
sul care se face cu erbicidele și
pesticidele. Este neapărat necesar
să analizăm felul cum folosim aceste substanțe chimice — care
au și efecte negative — și să in
troducem și în acest domeniu noi
tehnologii, care să ducă la dimi
nuarea considerabilă a acestora. în
nici un fel nu trebuie să admi
tem — repet — tendința cu to
tul greșită de a folosi cantități
prea mari de pesticide și erbicide ! Ele sînt dăunătoare înseși să
nătății omului ! Va trebui ca, îm
preună cu Ministerul Chimiei, cu
Ministerul Agriculturii, dar și cu
Ministerul Sănătății, să revedem
și să stabilim noi norme de fo
losire a acestor substanțe chi
mice.
Avem o cale care e mai la îndemîna tuturor — aceea a îngră
șămintelor naturale, pe care nu le
folosim complet. Am fost informat
că, în 1984—1985, nu s-au folosit
nici 50 la sută din cantitățile de
îngrășăminte organice. Or, ase
menea îngrășăminte sînt la îndemîna tuturor și — după cum
știți — dau chiar și rezultate mai
bune în producția agricolă. Deci
luînd toate măsurile pentru asi
gurarea bazei tehnico-materiale și
a tot ceea ce este necesar, trebuie
să acționăm în așa fel încît să fo
losim totul cît mai rațional, cu
rezultate cît mai bune.
Un accent deosebit trebuie să
punem pe problemele- bunei orga
nizări a producției și a muncii,
ale creșterii- productivității mun
cii — despre care s-a vorbit mai
puțin în plenară și în secțiuni
—
precum
șipe problemele
eficienței economice. Va trebui
să
acționăm cu toată hotărîrea
pentrua asigura
ca, în
toate unitățile agricole, de stat și
cooperatiste, să se acorde o aten
ție mult mai mare rezultatelor
economice, problemelor eficienței.
Avem multe unități agricole cu
rezultate bune, dar sînt și multe
cu rezultate slabe. De aceea, va
trebui ca fiecare unitate, fiecare
comitet județean, direcțiile genera
le și toate organele agricole să ia
măsuri hotărîte în direcția unei
mai bune desfășurări a întregii
activități în unitățile agricole. Să
facem totul ca, și în agricultură,
să se aplice mai ferm principiile
socialiste de retribuție, acordul
global, să se asigure ca veniturile
tuturor celor care lucrează în acest
sector să fie nemijlocit legate de
creșterea mai puternică a produc
ției.
O atenție deosebită trebuie acor
dată și asigurării fondului de stat

la produsele agroalimentare, reali
zării contractărilor la timp, dar,
mai cu seamă, preluării produse
lor contractate. Trebuie să acțio
năm pentru buna funcționare a
autoconducerii și autoaprovizionării în toate județele și localitățile.
Cred că nu este necesar să mai
insist asupra acestor lucruri ; am
discutat despre ele și la consfă
tuirea din decembrie. Doresc însă
să atrag atenția asupra lor pentru
că, și pe primele luni ale acestui
an, realizările nu ne pot mulțumi.
Trebuie să acționăm cu toată ho
tărîrea pentru ca toate comisiile
din comunele necooperativizate
să-și îndeplinească rolul lor, pen
tru ca țărănimea din aceste zone
să contracteze, dar și să predea la
stat, toate produsele care au fost
contractate.
Consider că și în acest domeniu
se impune să aducem unele îmbu
nătățiri, pornind de la faptul că
forma actuală nu se dovedește cea
mai bună. Să facem ca Ministerul
Agriculturii, Departamentul in
dustriei alimentare să-și asume pe
deplin răspunderile în contractarea
laptelui, a animalelor, precum și
pentru preluarea acestor produse.
Am în vedere inclusiv soluționa
rea problemelor care s-au ridicat,
ca departamentul și unitățile in
dustriei alimentare să dispună de
mijloacele proprii de preluare a
laptelui și produselor agricole.
(Aplauze). Aceasta este o problemă
esențială pentru buna funcționare
a autoaprovizionării, pentru a asi
gura fondul de stat cu produse
agroalimentare — și nu putem să
lăsăm ca fiecare cooperativă de
consum să realizeze cum crede ea
acest lucru — inclusiv conducerea
CENTROCOOP-ului, care s-a do
vedit că nu-și îndeplinește obliga
țiile încredințate de partid și de
stat în privința aceasta. (Aplauze).
Vom aduce, într-un timp scurt
— încă în cursul lunii viitoare —
toate îmbunătățirile în această pri
vință. Vom stabili măsurile necesa
re pentru ca, din semestrul II, să
introducem o mai bună ordine și
disciplină și în acest sector,- dar —
repet — acest lucru este valabil și
pentru I.A.S.-uri, și pentru coope
rative ! Toate trebuie să înțeleagă
că predarea la fondul de stat nu
este o problemă benevolă, ci obli
gatorie ; contractele trebuie reali
zate în întregime ! Aceasta este
una din obligațiile de bază ale
agriculturii noastre pentru dezvol
tarea țării ! (Aplauze puternice).
în general, consider că este ne
cesar să facem mai mult pentru
îmbunătățirea activității în indus
tria alimentară — în toate județele
și pe plan central — pentru ca De
partamentul industriei alimentare
să-și îndeplinească rolul pentru
care a fost creat.
Din păcate, n-am putea spune
că industria noastră alimentară s-a
ridicat la nivelul cerințelor și al
posibilităților pe care le are. Și în
acest domeniu se păstrează o men
talitate învechită, un conservato
rism carerimpiedică să se meargă
mai ferm în prelucrarea corespun
zătoare, la un nivel superior, a
produselor agricole, spre a asigura
populației tot ce este necesar pen
tru o bună alimentație. Am discu
tat, nu de mult, această problemă
cu tovarășii din conducerea Mi
nisterului Agriculturii și Industriei
Alimentare — și consider că vor
trebui aplicate mai rapid toate
măsurile stabilite.

Dragi tovarăși,
în plenară s-a discutat, de ase
menea, despre silvicultură și des
pre pășunile din zonele montane,
care au fost trecute în administra
rea silviculturii. Avem și aici un
program. S-au produs însă unele
încălcări ale prevederilor din acest
program — și se impune să se ac
ționeze cu toată hotărîrea în ve
derea lichidării lipsurilor ce s-au
manifestat. Trebuie luate toate mă
surile pentru realizarea in bune
condiții a programului din silvi
cultură, cu tot ceea ce cuprinde el.
Nu doresc să insist acum mai mult
asupra programului din silvicultu
ră. Aș atrage numai atenția că, în
ce privește pășunile din zonele de
munte, trebuie ca, împreună cu
Ministerul Agriculturii, să se asi
gure tot ce este necesar pentru
buna lor întreținere și creșterea
producției acestora. Dacă propune
rile formulate privind o dotare
specială cu mijloace de mecanizare
pentru aceste zone se vor justifica,
să se treacă rapid la luarea aces
tor măsuri, încît cele aproape 2
milioane de hectare pășuni să poa
tă asigura o producție de 2—3 ori
mai mare decît dau acum, precum
și la asigurarea condițiilor pentru
pășunat în păduri, așa cum este
stabilit. în acest fel, și pe această
cale, să se contribuie mai substan
țial la îmbunătățirea bazei furajere
a animalelor !
în Consiliul Național se găsește
Comitetul Apelor, care are, de ase
menea, un rol important atît în lu
crările de irigații, cît și în lucrările
generale de asigurare a apei, de
păstrare a rîurilor cît mai curate,
de îndiguire și îmbunătățire a lor
— lucrări care ocupă un ioc foarte
important în programul de dezvol
tare a României în următorul cin
cinal. Consider că și Comitetul Apelor, ca și Ministerul Silvicultu
rii, trebuie să ia toate măsurile ce
se impun în vederea îndeplinirii în
cele mai bune condiții a sarcinilor
de mare răspundere ce le are fie
care în domeniul său de activitate.

Stimați tovarăși,
Avînd In vedere problemele
care stau în fața agriculturii,
obiectivele puse de Congresul al
XIII-lea al partidului, sînt necesare măsuri de perfecționare a
conducerii, a planificării în agri
cultură, în concordanță cu noile
cerințe puse de dezvoltarea auto
conducerii, cu necesitatea aplică
rii noului mecanism economic, a
sporirii răspunderii județelor, uni
tăților și sectoarelor respective de
activitate.
în același timp, se impune o în
tărire mai puternică a controlului
și a spiritului de răspundere în
toate sectoarele ! O atenție deose
bită va trebui să acordăm îmbu
nătățirii , activității și realizării
sarcinilor pe care le au consiliile
unice agroindustriale. Se impune,
de asemenea, ca direcțiile agricole
județene să-și îndeplinească și ele,
într-o mai mare măsură, rolul pe
care îl au în conducerea agricul
turii din județe. Sînt multe de
spus în această privință. Cred
însă că, în cadrul dezbaterilor din
secțiuni, tovarășii au discutat mai
amănunțit aceste probleme; eu
numai atrag atenția asupra aces
tora.
în general, este necesar ca în
suși Ministerul Agriculturii să tra
gă toate eoncluziile care se impun

din dezbaterile care au avut loc
— atît din ceea ce este bun, dar
și din ceea ce a fost negativ în ac
tivitatea de pînă acum — și să
acționeze pentru a-și îndeplini în
condiții mai bune rolul pe care îl
are în conducerea agriculturii.
Aș atrage în mod deosebit aten
ția asupra activității Consiliului
Național al Agriculturii și celor
lalte sectoare de activitate, care
trebuie să asigure, într-un mod
larg, democratic, controlul unitar
în realizarea tuturor programelor
de către toate celelalte organisme
care sînt în acest consiliu și care,
toate, într-o măsură sau alta, au
răspunderi în realizarea progra
mului de dezvoltare a agriculturii.
Cred că toate consiliile de con
ducere ale ministerelor, Consiliul
Național al Agriculturii vor tra
ge concluziile ce se impun — și
vor acționa in așa fel încît să-și
îndeplinească în cele mai bune
condiții răspunderile pe care le au,
să asigure înfăptuirea neabătută a
hotărârilor Congresului al XIII-lea
privind realizarea unei agriculturi
intensive, înfăptuirea noii revolu
ții agrare în România ! (Aplauze
puternice, îndelungate).
Desigur, tovarăși, în întreaga
activitate un rol important îl au
organele și organizațiile de partid.
Toate organizațiile de partid din
unitățile agricole, comitetele co
munale, orășenești, județene de
partid trebuie să tragă concluzii
le necesare din activitatea desfă
șurată pînă acum, să acționeze cu
mai multă hotărîre în vederea în
deplinirii rolului de forță politi
că conducătoare, care constă —
așa cum am spus nu o dată — nu
în a sta în afara problemelor, ci
de a acționa în activitatea prac
tică de unire a tuturor oameni
lor muncii într-o direcție unică,
comuniștii fiind exemplu în mun
ca pentru soluționarea la timp și
în bune condiții a problemelor
producției agricole. Rolul con
ducător al partidului trebuie să se
manifeste în felul în care comu
niștii, organizațiile și organele de
partid știu să înfăptuiască hotărâ
rile de partid, știu să unească pe
toți oamenii muncii într-o direc
ție unică, să asigure mersul ferm
înainte ăl României pe drumul so
cialismului și comunismului, ridi
carea bunăstării generale a po
porului, întărirea independenței și
suveranității patriei 1 (Urale și aplauze puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — I’.C.R.
„Ceaușescu și poporul!“).
Este necesar, de asemenea, ca
toate consiliile populare să-și în
deplinească rolul pe care-1 au —
în conformitate cu legile țării —
în organizarea și desfășurarea
în bune condiții a lucrărilor agri
cole. Flecare consiliu popular co
munal, orășenesc și județean
poartă răspunderea deplină a rea
lizării programelor în agricultură,
a producției agricole — și trebuie
să acționeze în concordanță cu
aceste obligații și prevederi.
Să facem totul pentru întărirea
disciplinei, a ordinii și spiritului
de răspundere în toate domeniile
de activitate ! Să acordăm mai
multă atenție pregătirii profesio
nale, tehnice, ridicării calificării
tuturor oamenilor muncii, a cu
noștințelor specialiștilor din agri
cultură ! Am fost informat că în
plenară s-au formulat o serie de
propuneri privind pregătirea ca
drelor necesare pentru agricultu
ră. Conducerea partidului anali

zează mai de mult aceste proble
me, necesitatea de a se aduce
unele îmbunătățiri în pregătirea
profesională a tinerilor din toate
sectoarele — și avem în vedere să
facem aceasta și in agricultură.
Trebuie ca, într-adevăr, tinerii să
capete o pregătire temeinică — de
altfel, așa cum prevede legea —
pentru agricultură și pentru me
canizarea agriculturii, ca în tot
învățămîntul agricol, inclusiv cel
superior, cunoașterea și mânuirea
mașinilor agricole să devină o
obligație pentru toți cei care
se pregătesc pentru agricultură.
(Aplauze puternice). Dar trebuie
cunoscută, în același timp, și chi
mia, și biologia. O agricultură de
înaltă productivitate nu se poate
realiza decît cu oameni cu înalte
cunoștințe în domeniul agricol, din
toate punctele de vedere. Vom
aduce, în mod corespunzător, îm
bunătățirile necesare sistemului de
pregătire a cadrelor, inclusiv a
mecanizatorilor, pentru ca, real
mente, să avem mecanizatori care
sa cunoască tractorul, combina,
mașinile agricole, să știe să le
mînuiască, să le întrețină — pen
tru că numai așa vor fi buni
muncitori și mecanizatori ai agri
culturii ! (Aplauze puternice).
Va trebui să depunem o activi
tate mai susținută pentru ca —
așa cum am mai menționat și în
alte împrejurări — un număr co
respunzător de tineri să rămînă
să lucreze în agricultură, să-și în
sușească această meserie de buni
agricultori, în sensul larg al cuvîntului. Avem nevoie de oameni cu o
înaltă pregătire, dorim ca un
număr important de tineri să se
pregătească și să lucreze în agri
cultură ! Aceasta este una din
cerințele de bază pentru a asigura
dezvoltarea permanentă a agricul
turii noastre. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori să exprim,
încă o dată, convingerea că toți
participanții la plenara lărgită a
Consiliului Național al Agricultu
rii și celorlalte sectoare se vor în
toarce la locurile lor de muncă cu.
hotărîrea fermă de a face totul
pentru înfăptuirea în cele mai
bune condiții a planului pe acest
an, realizînd la timp .și de bună
calitate toate lucrările ce se cer în
fiecare etapă din următoarele luni,
punînd o bază trainică pentru re
colta anului 1986.
Aș dori să urez tuturor celor
prezenți, țărănimii cooperatiste și
întregii țărănimi, în general, tu
turor celor care lucrează în agri
cultură succese tot mai mari și
recolte tot mai bogate în acest an,
creșterea contribuției agriculturii
la înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de
înaintare spre comunism 1 (Aplau
ze și urale puternice).
Vă doresc, încă o dată, succese
în întreaga activitate, multă sănă
tate și fericire! Și recolte cîtImai
bune ! (Aplauze și urale puternice ;
se scandează îndelung „Ceaușescu
—P.C.R.„Ceaușescu și po
porul
„Ceaușescu—România,
stima noastră și mindria
într-o
atmosferă de puternică însuflețire,
toți cei prezență ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist
Român — forța politică conducă
toare in societatea noastră — pen
tru secretarul general al partidu
lui, președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu).
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ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
w

Minunate condiții de creștere și educare create
Faceți totul, dragi prieteni tineri și copii, pen
tru a folosi minunatele condiții de viață, muncă și
învățătură pe care vi le asigură societatea socialistă,
pentru a vă însuși cele mai temeinice și mai noi
cunoștințe, din toate domeniile! Pregătiți-vă pentru
muncă și viață, pentru a fi prezenți întotdeauna acolo
unde poporul, patria o vor cere!

-—— Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
rerun rotiri ta

irmitimiirpa

fiprhintp a cnniilnr tarii

NICOLAE CEAUȘESCU
In acest an, Ziua Internațională a Copilului este săr
bătorită in tara noastră sub semnul luminosului arc
de timp deschis de cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, eveniment de amplă rezonanță
politică in istoria poporului nostru. In acel fierbinte
iulie al anului 1965, înaltul forum al comuniștilor l-a
ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu
al națiunii, de a cărui prodigioasă activitate este legată
perioada cea mai rodnică in realizări — „Epoca
Nicolae Ceaușescu" — in funcția supremă de condu
cător al partidului.
Cei 20 de ani care au trecut de atunci au marcat
bogate împliniri și in ce privește asigurarea celor mai
bune condiții de creștere și educare pentru toți copiii
tării. Nenumărate silit dovezile materiale ale grijii
părintești pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu o manifestă față de cea mai
tinără generație. Cu gindul la viitorul copiilor, al pa
triei, la soarta omenirii, președintele României a lan
sat o nouă inițiativă de pace, in cadrul recentei plena

re a Consiliului Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, un înflăcărat apel la rațiune, ia
dezarmare și înțelegere intre popoare.
Chiar dacă nu au fost contemporanii acelui iulie
din 1965, copiii din tara noastră știu ce mult au în
semnat anii ce au trecut de atunci in istoria patriei
noastre, ce salt uriaș înainte s-a înregistrat in toate
domeniile vieții economico-sociale. Ei sint minări că
glasul României, în concertul țărilor lumii, are un
timbru specific, inconfundabil, că numele ei este rostit
cu admirație și respect pe toate meridianele globului.
Pentru toate acestea, milioanele de copii ai tării sint
adine recunoscători partidului, secretarului său ge
neral. Astăzi, de ziua lor, ei iși exprimă sentimentele
de dragoste față de patrie, de încredere in viitor, așa
cum este el oglindit in obiectivele stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, angajamentul de a
învăța, de a deveni cetățeni de nădejde ai României
socialiste.
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Copiii de azi sint mai înalți, mai bine clădiți,
mai sănătoși, mai bine dezvoltați decît cei din ge
nerațiile trecute. O spun măsurătorile antropometrice, o arată fișele medicale, notele din catalog.
E o plăcere să-i vezi jucîndu-se în parcuri, evoluind
în pasionante competiții pe terenurile sportive. Iar
dacă stai de vorbă cu ei, dacă le citești lucră
rile scrise sau îi urmărești întreeîndu-se în con
cursuri pe teme de știință și cultură, în olimpia
dele pe materii îți dai seama cit de pătrunzătoa
re le e mintea și cit de receptivi sînt la învățătu
ră. Sănătatea și vigoarea tinerei generații sînt re
zultatul grijii cu care familia și societatea îi în
conjoară pe copii, încă de la naștere, preocupării
statornice de a le crea condiții optime pentru o
dezvoltare armonioasă, lată cîteva repere, în acest
sens :
ffl In maternități și secțiile de obstetrică și gi
necologie există PESTE 27 000 DE PATURI, ceea ce
asigură îngrijirea sănătății mamelor și, la timpul

potrivit, nașterea copiilor în cele mai bune con
diții.

• Rețeaua sanitară pentru copii cuprinde
PESTE 37 000 DE PATURI, în spitale și secții
de pediatrie (majoritatea în construcții noi,
moderne), dispensare-policlinici cu mii de cabinețe de toate specialitățile, dispensare teritoria
le amplasate în toate cartierele și localitățile, ca
binete medicale în școli. Toate acestea asigură or
ganizarea unei asistențe medicale eficiente, des
fășurarea unor acțiuni profilactice cu bune rezul
tate. Mii de medici și cadre medii sanitare veghează, cu pricepere și devotament, asupra sănălății copiilor.
• Familiile cu copii se bucură de sprijin ma
terial din partea statului. în acest an, CIRCA 5
MILIOANE DE COPII BENEFICIAZĂ DE ALOCAȚII,
suma destinată acestora, ca și altor ajutoare pen
tru copii ridieîndu-se la aproape 16 MILIARDE
LEI.

Pentru frumoasele vas
Aceeași părintească grijă o poartă societatea noastră socialis
tă și organizării vacanței copiilor, odihnei și recreării lor, după
efortul depus în timpul anului școlar. In cele mai pitorești locuri
din țară, la munte și la mare, există colonii și tabere, in care atît
șoimii patriei, cit și pionierii petrec meritate vacanțe, bucurîndu-se
din plin de binefacerile naturii, de soare și plajă, de ozonul pă
durilor, de aerul curat al munților.
8 Si in acest an, tabăra de la Năvodari va găzdui circa 24 000
DE PIONIERI, aproximativ 6 000 pe serie. Alte zeci de mii se vor
afla pe litoral in celelalte colonii pentru preșcolari și tabere pen
tru pionieri și elevi situate în localitățile de pe malul mării.
O In stațiunile montane, pionierii și școlarii vor fi oaspeți ai
taberelor organizate pentru ei de sindicate și de Ministerul Edu
cației și Invățămintului.
* Popularele expediții „Cutezătorii" vor antrena CIRCA 30 000
DE FIONiERI în studierea faunei și florei, a vestigiilor arheologi
ce, a folclorului din diferite zone ale țării, în refacerea marcaje
lor turistice etc. Ca și in alți ani, un mare număr de școlari vor
lua parte la excursiile organizate pe cele mai diverse trasee, pen
tru a cunoaște țara, trecutul și prezentul ei.

Dorința de cunoaștere a copiilor se manifestă o dată cu pri
mul „de ce
căruia caută să-i răspundă părinții, educatoarele,
dascălii. In țara noastră funcționează un complex sistem de in
struire a copiilor, încă de la vîrste foarte fragede. O intreagă re
țea de unități de invățămînt - in mare parte noi, luminoase, pe
cit de moderne pe atît de cuprinzătoare, care a fost creată prin
apreciabile eforturi financiare ale statului, oferă posibilitatea ori
cărui copil să aibă acces deplin la lumina științei de carte, la
cultură, în condițiile unui învățămînt gratuit.

• Familiile în care ambii părinți muncesc au Ia dispoziție FESTE
86 000 DE LOCURI IN CREȘE.
® APROAPE 887 000 DE PREȘCOLARI primesc îngrijire și edu
cație in grădinițe, unele cu orar prelungit sau săptămînal, în func
ție de specificul muncii mamelor.

St In condițiile generalizării învățămîntului de 10 ani, APROA
PE 4 MILIOANE DE ȘCOLARI sint cuprinși în diferite forme de invățămint.
« Numărul școlilor primare și gimnaziale se ridică, în prezent,
LA 14134. Aproape 145 000 DE ÎNVĂȚĂTORI Șl PROFESOR! bine
pregătiți îndrumă procesul instructiv-educativ, ajutîndu-i pe copii
să-și însușească cele mai diverse cunoștințe.

I
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» Anual se tipăresc manuale școlare în milioane de exempla
re, ce se distribuie gratuit. In 1984 tirajul acestora a fost de 16,5
milioane exemplare.

IWftipiti activi i Festivalul
national „Cîntarea Reniei”
în ampla mișcare artistică de masă din țara noastră, copiii
ocupă un loc aparte. Ei aduc pe scenă voioșia și dinamismul spe
cifice virstei, exprimînd in vers și cînt sentimentele înălțătoare ale
dragostei de glie, recunoștința fierbinte față de partid, părintele
drag al tuturor copiilor, bucuria de a trăi într-o țară , liberă și
demnă.

*
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Anqhel LAURENȚIU

Liceul „Frații Buzești" din Craiova,
clasa a Vlll-a A

® 738 000 DE PIONIERI Șl ȘCOLARI sint membri ai cercurilor
și cenaclurilor de creație artistică.
® PESTE 1,8 MILIOANE DE COPII, alcătuind APROAPE 70 000
DE FORMAȚII ARTISTICE d intre cele mai diverse - coruri, formații
instrumentale, echipe de dansuri, recitatori, ansambluri folclorice,
tarafuri și altele - participă Ia actuala ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României".
® In cele PESTE 100 000 DE CERCURI DE CREAȚIE TEHNICĂ,
PESTE 2,2 MILIOANE DE PIONIERI desfășoară o interesantă acti
vitate practică.

© Concursul „Start spre viitor", ce se organizează de către
Consiliul Național al Organizației Pionierilor, antrenează anual
CIRCA 428 000 DE COPII, rezultînd un număr important de lu
crări cu aplicabilitate în școli, în industrie și agricultură.

T R IA
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Patria e ceru-albastru,
Este soarele blind astru,
E seninul din clipiri
Ce ne arde în priviri.

Rază nouă luminoasă,
Pîinea caldă de pe masă,
Steaua cea strălucitoare Călăuză-n noua zare.

Este floarea fermecată,
Este ziua minunată,
Aurul cîmpiilor,
Zborul ciocîtîiilor.
COCIORAN Viorica

I
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Clasa a V-a — Roșiori de Vede

Ziua copiilor patriei, a tuturor copiilor lumii
(Urmare din pag. I)
copiii învață în școală că munca
este izvorul oricăror valori, al bu
năstării, că ea stă la temelia ori
cărui progres și orice lucru durabil
nu se poate clădi decît prin mun
că. Alături de familie, căreia îi re
vine misiunea de principal educa
tor. școala insuflă tinerei generații
dragostea de patrie, înălțătorul
sentiment al răspunderii față de
destinele ei, mîndria de a fi cetă
țean al României, atașamentul față
de Partidul Comunist Român.
Beneficiind de toate aceste con
diții, la care generațiile primei ju
mătăți de veac nici măcar nu au
putut visa, copiii României socia
liste sînt adine recunoscători parti
dului, făuritorul înțelept și clarvă
zător al noii orînduiri. conducăto
rului său încercat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, exemplu viu
de dăruire și spirit revoluționar,
încă de la o virstă fragedă, tovară
șei Elena Ceaușescu pentru grija
cu care se ocupă de crearea celor
mai bune condiții de viață și de
învățătură pentru tînăra generație.
Sint nenumărate dovezile de
dragoste ale copiilor față de con
ducătorul partidului. Nu există vi
zită în care să nu fie înconjurat
de zeci de copii dornici să-i ofere
flori, să-l îmbrățișeze, ca pe uh

părinte drag. Firește, cele mai de
preț mărturii ale dragostei și re
cunoștinței pe care pionierii, șoimii
patriei, toți copiii țării le nutresc
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu
sînt rezultatele lor bune la învă
țătură, în acțiunile de înfrumuse
țare a localităților, de strîngere a
materialelor refolosibile, a plante
lor medicinale, sprijinul pe care,
în fiecare an, ei îl dau unităților
agricole.
Nu o dată gîndurile curate ale
copiilor, recunoștința lor sinceră iau
forma dansului, a cîntecului în ca
drul manifestărilor din Festivalul
național
„Cîntarea
României",
unde ei se arată nu numai buni
interpret!, ei și creatori. Pentru
cinstirea culorilor patriei, copiii
s-au întrecut în competiții sportive
de anvergură, cucerind medalii și
titluri ce au dus faima României
în multe țări și continente.
Toate acestea demonstrează vo
ința copiilor țării ca, alături de pă
rinții și frații lor mai mari, să
fis cit mai de folos țării, contri
buind. pe măsura puterilor lor, la
îndeplinirea unor importante obiective economice și sociale.
Sînt fapte ce reprezintă mugurii
unui autentic spirit civic, ce
vor înflori și mai puternic în acest
an. cînd comuniștii, întregul nos
tru popor aniversează două decenii

de la Congresul al IX-lea al parti
dului — moment de referință in
istoria României socialiste, deschi
zător al unei ere de mari prefaceri
înnoitoare in toate domeniile, cu
noscută astăzi ca „Epoca Nicolae
Ceaușescu". Succesele pe care co
piii le vor obține la învățătură, în
activitatea pionierească sînt oma
giul pe care il aduc celui care de
20 de ani conduce, cu strălucire,
destinele partidului, ale țării.
Ziua' Internațională a Copilului
se sărbătorește, în acest an, 6ub
semnul unor noi și vibrante ape
luri ale României socialiste la de
zarmare și pace. La Congresul
U.T.C.. tovarășul Nicolae Ceaușescu
spunea că toți cei ce iubesc oa
menii, care iubesc copiii trebuie să
lupte pentru dezarmare. Cu puțin
timp în urmă, în cuvîntarea rostită
la plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, președintele României
lansa o nouă chemare Ia rațiune,
la tratative, la pace, idei ce-și gă
sesc expresia în Chemarea adresa
tă tuturor organizațiilor componen
te ale F.D.U.S.. în Apelul pentru
dezarmare și pace adresat partide
lor și organizațiilor democratice,
guvernelor, tuturor popoarelor eu
ropene, din Statele Unite ale Ame

rică și Canada. Intr-adevăr, nu
există dar mai de nret pentru co
piii lumii ca pacea. O pace reală,
efectivă, durabilă, de care să se
bucure copiii de pretutindeni. De
oarece pacea înseamnă, in primul
rînd. viață. Pentru că — din nefe
ricire — nu este zi în care ființe
nevinovate să nu piară în ciocniri
le care mai au loc într-o tară sau
alta. Pacea înseamnă încetarea
înarmărilor; eliberarea unor uriașe
fonduri care ar putea fi transfor
mate în hrană, în îmbrăcăminte si
medicamente, în școli și spitale. în
alte edificii destinate copiilor lu
mii — viitorului lumii.
Iată de ce, răspunzînd îndemnu
rilor tovarășului Nicolae Ceausescu.
Chemării lansate de F.D.U.S.,
copiii, pionieri si șoimi ai Datriei.
își alătură glasul tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii. în
tregului popor pentru a exprima —
în cadrul fertil al Anului Interna
tional al Tineretului, care se desfă
șoară sub deviza „Participare —
Dezvoltare — Pace" — exprimînd
dorința lor fierbinte de a fi puși
la adăpost de războaie și distrugeri,
de a se bucura senini de tot ce a
creat omenirea mai bun și mai
frumos pe planeta noastră.

Pagină realizată de Rădica ȘERBAN
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Tovarășa Bena Ceausescn
s-a întilnit cu tovarășa Un Jiamei

zilei

Tovarășul Ion Dincă. prim viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit. vineri după-amiază. pe condu
cătorii delegațiilor țărilor membre în
Comisia permanentă a C.A.E.R.. pre
cum si a R.D.P, Yemen, pentru co
laborare în domeniul industriei ali
mentare. care au participat la cea
de-a 44-a ședință a comisiei, ale că
rei lucrări s-au desfășurat la Bucu
rești.
în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvolta
rea conlucrării în domeniul indus
triei alimentare, planul de colabo
rare tehnico-ștlintifică pe perioada
1986—1990.

+

Senatorul american Robert Dole,
liderul majorității republicane din
Senatul Statelor Unite ale Americii,
care, împreună cu soția, Elisabeth
Dole, ministrul transporturilor al
S.U.A., a efectuat o vizită în tara
noastră, a avut o întrevedere cu
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adtmări Naționale. Cu acest prilej au
fost abordate aspecte ale dezvoltării
conlucrării dintre Marea Adunare
Națională și Congresul S.U.A.. în ve
derea extinderii colaborării românoamericane. Oaspeții americani au
avut, de asemenea. întrevederi la
conducerile Ministerului Afacerilor
Externe si Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor.
înainte de a părăsi Capitala, sena
torul american a făcut o declarație

reprezentanților presei române. E'l a
subliniat că în cursul convorbirilor
purtate cu prilejul primirii sale de
președintele Nicolae Ceausescu au
fost discutate probleme privind rela
țiile dintre cele două tari, precum și
posibilitățile de extindere a acesto
ra. în interesul reciproc. Oaspetele
a arătat că în timpul convorbirii cu
șeful statului român au fost aborda
te. de asemenea, probleme majore
ale situației internaționale actuale,
relevîndu-se necesitatea continuării
dialogului, atît ne olan bilateral, cît
si pe arena internațională.

(Agerpres)

portant domeniu al medicinei — au
■ situat în strictă actualitate o proble
matică medicală majoră, cu adinei
implicații asupra evoluției pozitive a
fenomenelor demografice.
. înscriindu-se. prin tematica abor
dată. în cuprinzătorul program ini
țiat de conducerea partidului si sta
tului nostru, personal de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu. în domeniul ri
dicării continue a stării de sănătate
a populației, consfătuirea de obstetrică-ginecologie a evidențiat rolul
pe care știinta medicală, lucrătorii
din acest domeniu al activității sa
nitare îl au în asigurarea, în con
tinuare. a vigorii si tinereții poporu
lui nostru. (Steiian Chiper. cores-,
pondentul „Scînteii").

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Stadionul „23 August",
va fi din nou gazda unor concursuri
atletice de primă mînă ; astăzi (de
Ia ora 10 și de la ora 17) și mîine
(de Ia ora 9 și de la ora 17),
pe oea mai mare arenă sporti
vă a Capitalei sînt programa
te întrecerile masculine si feminine
contînd pentru campionatele inter
naționale ale României (ediția jubi
liară — a XXX-a) și concursul re
publican de primăvară. Cu o singu
ră excepție (campioana olimpică
Maricica Puică, debutează mîine. Ia
New York. într-o cursă de 10 000 m),
la startul diferitelor probe se vor
alinia toate atletele si toti atletii
de frunte ai țării noastre, precum
si sportive și sportivi de peste
hotare (in total — din 10 țări).
POPICE. După medalia de aur . (fe
minin) si medalia de bronz (mas
culin). cucerite în probele ne echi
pe. sportivii noștri au obținut o
nouă medalie la campionatele mon
diale de popice rezervate juniorilor
ce au loc în aceste zile la Frankfurt
pe Main (R.F.G.). în proba mascu
lină de perechi, sportivii români
Marian Andrei (cu 933 pd) și Mar
ton Farkas (cu 923 pd) s-au cla
sat pe locul al doilea, primind
medalia de argint. Pe primul loc.
perechea vest-germană J. Weber.
C. Schwartz (904+957 pd). cu un nou
record mondial.
POLO PE APĂ. înaintea meciu
rilor decisive din cadrul ..Turneu

lui Prietenia", care vor avea loc as
tăzi (de la ora 16) și mîine (de la
ora 8,30) la bazinul ..Dinamo" din
Capitală, echipele de juniori alq
României și Cubei (neînvinse în
partidele din grupele preliminare)
păstrează șanse intacte la cucerirea
trofeului. Tinerii noștri poloiști. an
trenați de Al. Bădiță și Eugen Geor
gescu. au dominat cu autoritate toa
te cele trei meciuri de oină acum,
fapt reliefat de scorurile finale
(14—8 cu Cehoslovacia. 19—3 cu Po
lonia. 14—4 cu Bulgaria), ca și de
cele 10 reprize cîștigate si numai
două reprize egale (din J2 dispu
tate).

RUGBI. La Kiev s-a disputat me
ciul dintre echipele U.R.S.S. și
României, contind pentru campiona
tul european de rugbi — „Cupa
F.I.R.A.".- Partida s-a încheiat cu
scorul de 14—6 (8—3) în favoarea
gazdelor.
LUPTE. în concursul internațional
de lupte greco-romane de la Adazapari (Turcia), la opt din cele zece
categorii disputate, ne primul loc
s-au situat sportivii români : Mihai
Cismas (categoria 52 kg). Gheorghe
Savu (62 kg) . Ștefan Negrișan (68
kg). Ștefan Rusu (74 kg). Sorin
Herțea (82 kg). Ilie Matei (90 kg).
Vasile Andrei (100 kg) și Ion Grigoraș (peste 100 kg). La celelalte ca
tegorii au cîșt.igat concurent! 1 turci
Fuat Yildiz (48 kg) și Serhat Karadag (57 kg).

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
• Mîine, o nouă tragere Loto 2
Duminică 2 iunie 1985. Adminis
trația de Stat Loto — Pronosport
organizează o nouă tragere LOTO
2. la care participanții au posi
bilitatea obținerii unor importan
te premii în autoturisme „DACIA
1 300“ in cadrul valorii unitare a
cîstigurilor. precum si a unor mari
sume de bani de valoare fixă si
variabilă. Biletul de participare (10

CLUJ. — în întreprinderile și in
stituțiile din Dej se desfășoară in
aceste zile „Decada cultural-educativă" organizată de consiliul mu
nicipal de educație politică și cul
tură socialistă, sub genericul „Cin
stim împlinirea a 20 de ani de la
Congresul al IX-lea al P.C.R.".
Cu acest prilej au Ioc dezba
teri, mese rotunde, expuneri, întilniri cu brigăzi științifice, s-au
deschis expoziții de creație științi
fică și tehnică, de carte social-politică și de artă și sint prezentate
spectacole cultural-artistice. (Marin
Oprea).

IAȘI. — Un amplu program de
manifestări politico-educative con

11,00 Telex
11,05 La sflrșlt de săptămînă (partial
color) ® „Copilărie fericită" —
program de
muzică și poezie
© Gala desenului animat ® In
stantanee estivale
Telesport
© Melodia săptămînii © Univers
românesc 1965—1985. Fapte ale
- devenirii ® Autograf muzical
Mirabela Dauer
14,40 Mai. Cronica evenimentelor poli
tice
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedla
19,45 Din inimi de copil, dragoste și
recunoștință. Documentar dedicat
zilei de 1 Iunie ® Copilărie, ani
de soare. Spectacol cultural-artis
tic susținut de formații ale pionie
rilor și șoimilor patriei (color)
20,35 Film artistic (color). Din nou
acasă
22,05 Telejurnal
22,15 Romanțe și melodii Îndrăgite (co
lor)
22,30 închiderea programului

vremea

★

Cu prilejul Zilei naționale a Ita
liei. vineri după-amiază a avut loc.
in Capitală, o manifestare cultura
lă organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea si Asociația de prietenie româno-italiană. în cadrul căreia au
fost prezentate impresii de călăto
rie din această tară. A fost, de asemenea. vizionat un film documen
tar italian.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prie
tenie româno-italiană. reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
un numeros public.
Au fost prezenti Benedetto Santarelli. ambasadorul Italiei la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

CONSFĂTUIRE PE TEME MEDICALE

Joi si vineri, municipiul Buzău a
fost gazda Consfătuirii naționale de
obstetrică-ginecologie. ale cărei lu
crări au avut ca temă : ..Evaluarea
manevrelor obstetricale si a inter
vențiilor medicale în actualitate".
Patronată de Uniunea Societăților de
Științe Medicale din Republica So
cialistă România. Societatea de obstetrică-ginecologie. această presti
gioasă manifestare științifică a reu
nit personalități de frunte ale medicinei românești în domeniu, cadre
medico-sanitare din cea mai mare
parte a clinicilor de profil din
București si din tară, precum și din
spitalele județene. Rapoartele si re
feratele prezentate comunicările și
concluziile — exorimînd o reală
contribuție științifică in acest im

tv

lei varianta) poate fi completat cu
o variantă achitată sută la sută
sau cu patru variante achitate în
cotă de 25 la sută. Fiecare bilet
are drept de participare la toate
cele trei extrageri a cîte patru
numere, care însumează 12 nu
mere din 75.
Azi. sîmbătă 1 iunie, este ul
tima zi de participare.

sacrate mărețelor realizări ale po
porului nostru obținute în perioada
de după Congresul al IX-lea al
partidului se desfășoară în jude
țul Iași. La Iași. Pașcani. Hîrlau
și Tirgu Frumos, în întreprinderi
și instituții, la casele de cultură,
precum și in cadrul așezămintelor
culturale de la sate au loc expu
neri și dezbateri, simpozioane, ex
poziții. (Manole Corcaci).

SIBIU. — în cadrul suitei de ma
nifestări cultural-educative desfă
șurate în toate localitățile județu
lui in cinstea Zilei internaționale a
copilului, la Sibiu a fost vernisat
cel de-al VIII-lea Salon județean
al cărții pentru copii, care a prile

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 1 iunie, ora 20 — 4 iunie, ora
20. In țară : Vreme instabilă, îndeosebi
în cursul după-amiezllor, cu cerul
temporar noros. Vor cădea averse lo
cale de ploaie șl se vor produce frec
vent descărcări electrice și izolat grin
dină, mai ales în zonele de deal și de
munte. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele
maxime între 18 și 28 de grade, izolat
mal ridicate. In București : Vreme
ușor instabilă, cu ceru! variabil, favo
rabil averselor de ploaie și descărcări
lor electrice, îndeosebi In cursul dupăamiezllor. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
oscila între 12 și 15 grade, iar cele
maxime între 25 șl 28 de grade.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți lunară
din 31 mai 1985

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

95156
10799
9G070
83588
43951
29224
70233
12683
32547
19824
01056
54426
69719
18860
23579
16022
39756
81607
14077
52865
62265
64164
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Cronica

tovarășilor din conducerea de partid
și de stat a R.P. Chineze.
în timpul întilnirii au fost evo
cate bunele relații dintre partidele,
țările si popoarele noastre, care s-au
extins si întărit continuu, potrivit
orientărilor si înțelegerilor stabilite
cu prilejul intilnirilor la nivel înalt.
A fost exprimată convingerea că aceste raporturi traditionale. de
strinsă prietenie si colaborare, vor
cunoaște, și în viitor, o intensă dez
voltare. pe multiple planuri. în fo
losul si spre binele popoarelor ro
mân si chinez, al edificării noii orînduiri in cele două tari, al cauzei
generale a socialismului si păcii în
lume, al înțelegerii si coiaborării in
ternaționale.
Tovarășa Elena Ceausescu a ofe
rit un dejun în onoarea tovarășei
Lin Jiamei.
întilnirea și dejunul au decurs
intr-o ambiantă de caldă prietenie.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu. a primit o te
legramă din partea primului minis
tru al Guvernului Regatului Maroc.
Mohammed Karim Lamrani. prin
care îi mulțumește pentru felicită
rile adresate cu ocazia reînvestirii
sale în funcția de prim-ministru.
Totodată, se exprimă hotărîrea Gu
vernului Regatului Maroc de a ac
ționa pentru întărirea legăturilor de
prietenie și cooperare statornicite în
tre cele două țări.

83
108
130
157
113
26
91
175
173
34
136
40
163
136
73
51
103
15
48
157
28
75
111
131
66
68
141
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055
997
453
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42
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71
87
44
87
35
27
27
13
45

12 427 TOTAL:

PACEA ȘI DEZARMAREA: CELE MAI MINUNATE DĂRUI
PENTRU TINERELE VLĂSTARE ALE PLANETEI
Dorim ca toți copiii patriei noastre, copiii Europei și întregii lumi să trăiască într-o
lume a păcii, frăției, a prieteniei! Dorim să facem totul pentru a pune capăt cursei
înarmărilor, pentru înlăturarea primejdiei de război. Toți cei care itibesc viața, iubesc
copiii, iubesc lumea să se angajeze ferm pentru pace, pentru colaborare, pentru o lume
a bunăstării și fericirii!

NICOLAE CEAUȘESCU
Copiii sînt bucuria și speranța pe care fie
care generație o transmite, ca un nobil mesaj,
către viitorul umanității. Nu poate exista ideal
mai înalt decît acela de a le asigura copiilor
noștri, copiilor de pretutindeni întreaga dra
goste, grijă și atenție, împlinirea angajamentu
lui asumat de toate statele prin „Declarația
drepturilor copilului", în al cărui preambul se
arată că „omenirea datorează copilului tot ce-i
poate dărui mai bun". Or, în actualele împre
jurări, cînd candoarea, jocul, nevinovăția’ - în
săși viața copiilor - sînt grav amenințate de
existența și sporirea munților de arme tot mai
distrugătoare, in primul rind de proliferarea ar
melor nucleare, cel mai minunat dar pe care
adulții îl pot face copiilor - și totodată ca o
supremă obligație - este salvgardarea păcii,
eliminarea primejdiei nucleare.
Intr-o lume in care se mențin profunde ine
chități economice și sociale, afectînd grav via
ța și perspectivele a milioane și milioane de
copii, aberanta cursă a înarmărilor — amenințînd viitorul tuturor popoarelor - constituie deo
potrivă o uriașă irosire de mijloace financiare,
materiale și științifice, cu care s-ar putea so
luționa probleme majore care confruntă ome
nirea, și in special vlăstarele ei cele mai ti
nere, copiii - cum sînt subdezvoltarea, foame
tea, analfabetismul, bolile.
Față de asemenea realități. România socia
listă, tovarășul Nicolae Ceaușescu - exprimînd
în cel mai înalt grad sentimentele și aspira
țiile întregului nostru popor, ale popoarelor lu
mii - s-au pronunțat și se pronunță cu fermita
te, o dată în plus, prin noua și strălucita iniția
tivă de pace a președintelui țării, prin Chemarea

și Apelul Frontului Democrației și Unității Socia
liste, pentru apărarea liniștii și a cerului senin
al planetei noastre, astfel îneît toți locuitorii ei,

înarmările frustrează prezentul
și viitorul copiilor
A face totul pentru binele copiilor înseamnă a lupta în primul rînd
pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. Pentru
că armele ucid chiar și fără a fi folosite. Doar cu o mică parte din
uriașele bugete militare s-ar putea soluționa probleme stringente de
alimentație, sănătate și învățământ care afectează viata a sute de mi
lioane de copii.

• PREȚUL UNEI RACHETE
NUCLEARE INTERCONTINENTA
LE echivalează cu cel al hranei
pentru 50 de milioane de copii subalimentați.
® LA FIECARE DOUĂ SECUN
DE în lume moare de foame un
copil, timp în care pentru înarmări
se cheltuiesc 44 000 dolari.
® ÎNTR-O SINGURA ORĂ in
dustria războiului înghite în întrea
ga lume resurse superioare între
gului buget anual al Fondului Or
ganizației Națiunilor Unite pentru
Copii (UNICEF).
© CU SUMELE CHELTUITE
ÎNTR-O ZI pentru înarmări s-ar

putea acoperi în totalitate costul
vaccinării tuturor copiilor din lume
contra bolilor contagioase.
© UN AVION DE LUPTĂ MO
DERN costă tot atît cît construirea
a 100 de școli.
© PRIN ALOCAREA A NUMAI
2 LA SUTĂ din fondurile ce se
irosesc pentru înarmări s-ar putea
înlătura analfabetismul, de care su
feră 25 la sută din copiii planetei.
e COSTUL UNUI SUBMARIN
NUCLEAR este egal cu suma bu
getelor pentru educație din 23 de
țări în curs de dezvoltare în care
trăiesc 160 milioane de copii.

Rachetele întunecă cerul copiiărieî
„Cînd vor cădea
bombele, va fi prea
tîrziu să vă mai săru
tați copiii, pentru un
ultim rămas bun". Sub
această idee-avertisment, in Marea Britanie. Italia, R. F. Ger
mania, Belgia și Olan
da, în dlte târî se adună sub stindardele
păcii părinți și copii

exprimindu-și opoziția
fafă de continuarea
cursei înarmărilor, de
desfășurarea noilor ra
chete nucleare cu rază
medie ,de acțiune. Cu
sentimentul încrederii
ferme că numai sal
varea păcii și realiza
rea dezarmării pot
chezășui generațiilor
prezente și celor vii-

toare climatul propice
vieții și împlinirii do
rințelor celor mai
de preț, la marile ma
nifestații pentru pace
desfășurate și în pri
măvara acestui an par
ticipanta își purtau
copiii pe brațe, pen
tru a-i învăța, din cea
mai fragedă virstă,
cum se apără pacea.

Copiii lumii doresc să trăiască
în liniște
In cuvinte simple, prin cele mai spontane forme de exprimare,
copiii planetei — profund îngrijorați de amenințarea atomică — se
adresează adulților, tuturor factorilor de decizie, pentru a-și uni
eforturile in vederea salvgardării păcii, eliminării pentru totdeauna a
spectrului războaielor și pentru făurirea unei lumi a prieteniei și co
laborării intre toate popoarele.

Terminația
seriei
obligațiunilor

Tovarășa Elena Ceausescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. prim viceprimministru al guvernului, s-a întilnit.
vineri, cu tovarășa Lin Jiamei. so
ția tovarășului Li Xiannian, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze.
Cu acest prilej, tovarășa Lin Jia
mei a transmis tovarășului Nicolae
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și
tovarășei Elena Ceausescu un salut
prietenesc si cele mai calde urări
din partea conducerii de partid si
de stat a R.P. Chineze.
Tovarășa Elena Ceausescu a
mulțumit pentru mesajul adresat si
a rugat să se transmită. în numele
tovarășului Nicolae Ceausescu si al
său personal, un salut de priete
nie. împreună cu cele mai bune urări

TELEGRAMĂ
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și in primul rînd copiii - gingașele flori - să se
bucure de viață, să-și poată împlini visurile cele
mai scumpe intr-o lume mai bună și mai dreaptă.

©„Aș vrea să fie pace șl aș mai
vrea ca toți părinții să-și iubească
copiii la fel ca părinții mei".
© Cînd voi fi mare, aș dori ca
Națiunile Unite să ordone tuturor
țărilor să distrugă armele ce pot
nimici viața pe întreg pămîntul".
© „Nu ne place războiul nici în
joacă și am vrea ca nici adulții să
nu se joace de-a războiul, mai ales

cînd mînuiesc bombe atomice ade
vărate și nu jucării...".
(Din răspunsurile date de copii
la anchete internaționale)
© Peste 50 la sută din partici
panții la o anchetă organizată prin
tre elevii de 11—15 ani din Bristol
(S.U.A.) au indicat că proliferarea
armelor nucleare le creează o sta
re de teamă, care-și pune pecetea
asupra modului lor de a gîndi și a
concepe viitorul.

Ravagiile subdezvoltării
F enomen cu consecințe din cele mai nocive, subdezvoltarea, cu
multiplele ei forțe, lovește în primul rînd și in modul cel mai drama
tic tn viața celor mai tinere vlăstare.

* Numărul copiilor subalimentați
din _statele în curs de dezvoltare
depășește 240 de milioane.
■9 Dintre noii născuți intr-un an,
14 milioane mor înainte de a ajun
ge la un an.
® Din cauza subalimentației mor
în medie zilnic 40 000 de copii.
® Rujeola, difteria, tetanosul, po
liomielita și tuberculoza ucid anual
peste 5 milioane de copii.

® în țările cele mai sărace din
Africa, rata mortalității infantile la
copiii de sub un an este de 160 la
mie, comparativ cu 19 la mie în
statele industrializate.
® Peste 40 milioane de copii
pînă la 6 ani din zona Americii
Latine și din bazinul Caraibilor su-j
feră din cauza „sărăciei critice";
Anual, din aceștia, 1,2 milioane mor
înainte de a împlini vîrsta de 14
ani.

Micii dezmoșteniți ai soartei
Un studiu al O.I.M. constata că peste 52 milioane de copii au fost
nevoiți să-și abandoneze școala, jocurile copilăriei, fiind puși să pres
teze munci cu mult peste puterile lor, incălcindu-se, astfel, cele mai
elementare prevederi legale în acest domeniu.
® Aproape 20 la sută din copiii
cuprinși intre 10—15 ani din Italia
muncesc pentru o sumă derizorie,
spre a-și ajuta familia. „Dacă
toți acești minori ar decide să oprească lucrul — nota un ziarist —
Napoli ar fi paralizat".
O In R. F. Germania, potrivit
datelor Uniunii pentru protecția co
pilului, circa 300 000 de copii, pînă
in 14 ani, sînt folosiți ca mun
citori.
® 1,5 milioane copii muncesc în
Marea Britanie, fiind angajați
înainte de ora 7 și după ora 19.
Cu toții primesc mult mai puțin

decît suma prevăzută pentru pres
tația depusă.
© O situație cu totul aparte o
prezintă copiii imigranților din Eu
ropa occidentală care — nevoiți sil
trăiască în țări străine — sînț
frustrați de copilărie, rămîn, în cel
mai bun caz, cu studii precare, ne4
terminate. Sînt ținta unor variate
măsuri discriminatorii, perspectivă
care îi așteaptă fiind aceea de E
deveni oameni fără căpătîi.
Grupaj realizat de

Ioan

TIMOFTE

„VREM SĂ TRĂIM!"
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12 280 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială, primul
zero de la serie nu se la în consi
derare.

juit întilniri ale pionierilor și șco
larilor cu scriitori. De asemenea, au
avut Ioc vernisarea unei expoziții
cu lucrări de artă plastică ale ele
vilor sibieni și prezentarea unui
frumos spectacol artistic. (Nicolae
Brujau).
BOTOȘANL — în organizarea
Comitetului județean al U.T.C.. la
Casa de cultură a științei și teh
nicii pentru tineret a avut loc un
simpozion pe tema „Anul Interna
țional al Tineretului — Participare,
Dezvoltare, Pace". Referatele pre
zentate au reliefat rolul și locul ti
nerei generații in soluționarea ma
rilor probleme ale omenirii, condi
țiile de muncă și viață create

„Vrem să trăim ! Nu avem nevoie de bombe atomice" : alături de părinții lor, copiii din diverse țări ale lumii,
specifice virstei, participă la marile acțiuni antirăzboinice

tineretului din patria noastră în
cei 20 de ani care au trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului.
Cu același prilej a fost deschis
„Salonul de carte pentru copii și
tineret", în cadrul căruia scriitori
și editori s-au întilnit cu numeroși
cititori. (Silvestri Ailcnei).

MUREȘ. — în suita manifestări
lor organizate cu prilejul aniversării
centenarului nașterii Iui Liviu Rebreanu, la Tirgu Mureș au avut loc.

timp de trei zile, manifestări orga
nizate de cenaclul literar ce poartă
numele scriitorului, comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă și casa de cultură a sindica
telor din localitate. Au participat,
alături de scriitori, critici și istorici
literari din Capitală și din alte cen
tre culturale ale țării. Puia Florica
Rebreanu, fiica scriitorului. Eveni
mentul a fost marcat de organiza
rea unei sesiuni de referate și co
municări cu tema : „Viața și opera
lui Liviu Rebreanu" și a unei ex
poziții omagiale. (Gheorghe Giur
giu).

s-a desfășurat o amplă suită de
manifestări politico-educative și
cultural-artistice dedicate împlini
rii a 20 de ani de la Congresul al
IX-lea al partidului. Prin interme
diul unor simpozioane, expuneri,
dezbateri, schimburi de experien
ță. expoziții și spectacole artistice
au fost puse în lumină marile pre
faceri social-economice petrecute în
această așezare bănățeană în
„Epoca Nicolae Ceaușescu", precum
și amplul program de dezvoltare
economică, edilitar-gospodărească și
culturală a localității în anii urmă
tori. (Cezar Ioana).

TIMIȘ. — Sub genericul „Primă
vara culturală", la Teremia Mare

BACĂU. — La Galeriile fero
viare din Bacău a fost deschisă o

in ei purtind in miini jucăriile
___________________
J

bogată expoziție de artă plastică
și populară cu lucrări selecționate
pentru etapa republicană a ac
tualei ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Sînt
reunite peste 350 de lucrări, reprezentînd zonele etnografice și
principalele centre de creație din
județ, realizate de cei mai buni
artiști plastici și creatori populari.
Atrag atenția, în mod deosebit,
lucrările de artă populară execu
tate de creatorii din Oituz, Berzunți, Traian și Buhoci, ca și
cele de artă plastică realizate de
minerii din Comănești, petroliștii
din Moinești, textiliștii din Buhuși
și petrochimiștii din Borzești.
(Gheorghe Baltă).
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Puternic impuls, noi și ample orizonturi
colaborării multilaterale prietenești
dintre România și R. D. Germană
Oamenii muncii din țara noastră,
întregul popor român au primit cu
sentimente de profundă. satisfacție
rezultatele deosebit de rodnice ale
vizitei oficiale de prietenie între
prinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. în fruntea unei delega
ții de partid și de stat a României,
in Republica Democrată Germană,
la invitația
tovarășului
Erich
Honecker. întreaga desfășurare a
vizitei, convorbirile dintre cei doi
conducători de partid și de stat se
reliefează ca un eveniment politic
de cea mai mare însemnătate în
cronica relațiilor bilaterale și, în același timp, cu ample semnificații
internaționale. Punind în evidentă,
și de această dată, profunzimea și
trăinicia legăturilor noastre, vizita
a dat, totodată, o viguroasă expre
sie voinței comune de a întări, în
continuare, relațiile de conlucrare
prietenească, multilaterală dintre
cele două partide, țări și popoare,
în opera măreață de făurire a noii
orânduiri in România și R.D. Ger
mană, ca și pe arena internaționa
lă, în lupta pentru progres, destin
dere, pace.
în acest sens, încă în ziua sosirii
Ia Berlin, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU declara : „Vizita pc
care o facem în tara dumneavoas
tră constituie o expresie a bunelor
relații de prietenie și colaborare
dintre țările, partidele și popoarele
noastre. Noi apreciem stadiul înalt
al acestor relații — și considerăm
că trebuie să facem, și în continua
re, totul pentru ca nivelul lor să
crească necontenit, pentru ca ele să
se afirme din toate punctele de ve
dere ca un exemplu de relații in
tre state socialiste prietene, care
conlucrează strîns în edificarea noii
orinduiri, in lupta pentru socialism
și pace în lume". La rîndul său,
tovarășul ERICH HONECKER arăta:
„Prin actuala dumneavoastră vizită,
dragă prietene și tovarășe Nicolae
Ceaușescu, prin convorbirile purtate
și prin acordurile pregătite in acest
scop, relațiile noastre sînt ridicate Pe
o treaptă superioară. Este necesar ca
aceste relații să se dezvolte cit mai
dinamic cu putință pentru bunăsta
rea și in folosul popoarelor noastre".
Atmosfera sărbătorească prilejuită
în țara prietenă de acest eveniment,
manifestările de stimă și prețuire
cu care a fost primit pretutindeni
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ova
țiile în -cinstea solidarității dintre
P.C.R. și P.S.U.G., dintre România
și R.D.' Germană, căldura cu care
au fost întîmpinați înalții oaspeți
pe meleagurile Turingiei — moște
nitoare a unor vechi și bogate tra
diții revoluționare — bucuria cu
care î-au înconjurat colectivele de
oameni ai muncii de la obiectivele
economice și social-culturale vizita
te, ca și însuflețirea ce a caracte
rizat marele miting al prieteniei
desfășurat la Erfurt — toate aces
tea au reliefat. încă o dată, cu pu
tere, sentimentele de prietenie ce
le nutresc reciproc cele două po
poare, satisfacția pentru noile con
vorbiri la nivel înalt, voința ca re
lațiile existente să devină tot mai
strânse, mai fecunde.
Aceste relații își au rădăcina pu
ternică în solidaritatea militantă
dintre proletariatul român și cel
german, dintre forțele democratice
ale celor două popoare, în sprijinul
reciproc pe care și l-au acordat
partidele noastre comuniste în lupta
împotriva exploatării și asupririi, a
fascismului și războiului, pentru li
bertate și progres.
în perioada făuririi noii orinduiri,
în spiritul Tratatului de prietenie,
colaborare și asistență mutuală din
1972, al înțelegerilor la nivelul cel
mai înalt din anii 1977, 1980 și 1984,
pe temelia trainică a principiilor
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în
treburile interne. avantajului re
ciproc și solidarității internaționale
— raporturile de conlucrare priete
nească s-au extins și s-au îmbogățit
necontenit.
Experiența a învederat cu putere,
iar actuala vizită a evidențiat din
nou rolul decisiv pe care l-au avut

și-l au în evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor noastre întîlnirils
și convorbirile frecvente dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Erich Honecker, care, punînd
mereu în evidentă noi posibilități de
dezvoltare a colaborării, i-au impri
mat un ritm dinamic, i-au deschis
perspective mereu mai largi.
Așa a fost și de data aceasta. Pri
lejuind o informare reciprocă în le
gătură cu rezultatele obținute de
România și R.D. Germană în dez
voltarea economico-socială. cu preo
cupările pentru înfăptuirea hotărâri
lor Congresului al XIII-lea al P.C.R.
și în pregătirea celui de-al XI-lea
Congres ai P.S.U.G., dialogul la ni
vel înalt — desfășurat, ca și cele
precedente, într-o atmosferă de
caldă prietenie, înțelegere și stimă
reciprocă — a evidențiat că aceste
rezultate, eforturile pentru perfec
ționarea întregii activități de edifi
care a noii orânduiri, consolidind
forța economică și socială a celor
două țări, întărind prestigiul socia
lismului în general, creează, in ace
lași timp, condiții tot mai favora
bile pentru lărgirea și diversifi
carea în continuare a conlucrării
noastre reciproc avantajoase.
Rezultatele convorbirilor sînt sin
tetizate in COMUNICATUL COMUN
și PROGRAMUL DE LUNGĂ DU
RATA PRIVIND DEZVOLTAREA
COLABORĂRII ECONOMICE ȘI
ȘTIINȚIFICE, A SPECIALIZĂRII
ȘI COOPERĂRII ÎN PRODUCȚIE
PÎNĂ ÎN ANUL 2000 — documente
programatice care, purtînd semnătu
rile tovarășilor Nicolae Ceaușescu și
Erich Honecker, conferă o bază trai
nică pentru dezvoltarea și mai pu
ternică a colaborării dintre cele două
țări, pentru ridicarea acesteia pe o
treaptă nouă, superioară.
în acest context capătă o deosebi
tă însemnătate hotărârea de a extin
de conlucrarea dintre P.C.R. și
P.S.U.G., de a intensifica contac
tele între guvernele, parlamentele,
organizațiile de masă și obștești
din cele două țări, schimburile de
experiență în diverse domenii ale
construcției socialiste, de a pro
mova și mai larg schimburile de
opinii și consultările privind dez
voltarea relațiilor bilaterale, precum
și în probleme internaționale de in
teres comun.
Așa cum s-a subliniat cu satisfac
ție pe parcursul actualului dialog,
ca rezultat al traducerii în viață a
înțelegerilor la nivel înalt, o am
ploare deosebită cunoaște colabora
rea economică, care a depășit un
miliard de ruble în anul trecut,
urmind ca pe ansamblul cincina
lului viitor să ajungă la 7 miliarde
de ruble. Ca o caracteristică a aces
tor legături, sporește ponderea in
dicilor calitativi ai conlucrării,
hotărârile luate cu prilejul actua
lelor convorbiri vizînd intensificarea
cooperării și specializării in pro
ducție, îndeosebi în domeniile teh
nologiilor moderne, ceea ce repre
zintă o contribuție de seamă la afir
marea superiorității noii orinduiri
în domeniul hotărâtor al productivi
tății muncii, al tehnicii și calității
producției. Dezvoltarea colaborării
economice și tehnice dintre țările
noastre se înscrie, totodată, ca un
aport la înfăptuirea hotărîrilor
adoptate în 1984 de Consfătuirea
economică la nivel înalt a țărilor
membre ale C.A.E.R.
O dezvoltare și mai puternică va
cunoaște, totodată, colaborarea în
domeniul științific și cultural, al
învățămîntului și pe alte planuri,
contribuind la mai buna cunoaștere
reciprocă, la - întărirea continuă a
prieteniei dintre cele două popoare.
Convorbirile
dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich
Honecker au prilejuit, in mod fi
resc, și un amplu schimb de vederi
asupra evoluției situației internațio
nale. Exprimindu-se profunda în
grijorare față de creșterea încordă
rii în lume, îndeosebi ca urmare a
intensificării cursei înarmărilor, a
fost cu putere pus în evidență ade
vărul că trecerea la dezarmare, înlă
turarea pericolului unui război nu
clear, asigurarea
păcii constituie
problema fundamentală a epocii

noastre. în această lumină, dialogul
la nivel înalt a impus, ca o conclu
zie profund mobilizatoare, marea
răspundere ce revine oamenilor
politici, care au datoria să dea do
vadă de realism și rațiune, necesi
tatea eforturilor unite ale tuturor
forțelor înaintate, ale tuturor po
poarelor pentru salvarea omenirii
de primejdia nucleară.
Așa cum a arătat tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu prilejul vizitei, tocmai
realizării acestui măreț obiectiv i se
circumscrie noua inițiativă de pace a
Consiliului Național al F.D.U.S. care,
prin Chemarea către întregul popor
român, prin Apelul către toate gu
vernele. ,par]amentele și popoarele
lumii, îndeamnă la intensificarea
luptei pentru dezarmare si pace.
Salutînd negocierile sovieto-americane de la Geneva. România și
R.D. Germană consideră că este ne
cesar să se depună toate eforturile
pentru ca aceste tratative să ducă la
acorduri pozitive. în vederea reduce
rii la un nivel cit mai scăzut a înar
mărilor nucleare și opririi militariză
rii spațiului cosmic. Fără îndoială
că o dovadă concretă a voinței celor
două părți de a se ajunge la un ase
menea acord ar fi oprirea reciprocă
a amplasării, pe timpul tratativelor,
de noi arme nucleare. Exprimîndu-și
sprijinul față de moratoriul unilate
ral instituit dș Uniunea Sovietică,
cei doi conducători au subliniat ne
cesitatea ca Statele Unite să răspun
dă pozitiv la inițiativa respectivă,
astfel incit să se ajungă cit mai cu
rând la oprirea amplasării rachetelor
pe continentul nostru, la încetarea
experiențelor cu arme nucleare, si
s-a relevat, în același timp, cerința ca
toate statele, îndeosebi țările din
N.A.T.O. și din Tratatul de la
Varșovia, să ia inițiative și să con
tribuie. într-o formă sau alta, la
succesul negocierilor de Ia Geneva.
Dialogul a pus în evidență, de ase
menea. ca una din premisele fun
damentale ale păcii pe continent,
inviolabilitatea frontierelor, recu
noașterea integrității teritoriale si su
veranității tuturor statelor europene
în granițele lor actuale.
Reafirmarea solidarității României
și R.D.G. cu lupta popoarelor din
Asia, Africa și America Latină pen
tru libertate, independentă si pro
gres ; cerința stringentă a înlătură
rii focarelor de încordare si încetării
conflictelor militare, a soluționării pe
cale politică, prin tratative a proble
melor litigioase dintre state ; nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru lichidarea subdezvoltării si in
staurarea unei noi ordini economice
internaționale ; imperativul sporirii
rolului O.N.U. în soluționarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane — iată alte probleme impor
tante ale actualității internaționale
asupra cărora s-a conturat o amplă
convergentă de vederi.
Totodată, a fost reafirmată hotă
rârea P.C.R. și P.S.U.G. de a con
tribui la întărirea unității partidelor
comuniste și muncitorești ne baza
principiilor egalității în drepturi și
independentei, respectului reciproc si
neamestecului în treburile interne,
și s-a subliniat însemnătatea conlu
crării acestor partide cu partidele
socialiste si social-democrate. cu miș
cările de eliberare națională, cu alte
formațiuni progresiste si democrati
ce. în lupta pentru securitate si
dezarmare, împotriva politicii de
dominație și asuprire, pentru- liber
tate și progres.
Dînd o înaltă apreciere bilanțului
bogat al noului dialog dintre tovară
șii Nicolae Ceausescu și Erich Ho
necker, opinia publică din România
își exprimă certitudinea că relațiile
de strânsă prietenie și conlucrare
rodnică dintre cele două partide, tari
și popoare vor cunoaște o nouă și
puternică amplificare și diversificare
în toate domeniile — în .interesul
făuririi noii orinduiri în România si
R.D. Germană, creșterii influentei și
prestigiului socialismului, al cauzei
păcii și înțelegerii în Europa și în
întreaga lume.

REZOLUȚIE INIȚIATĂ M ROMANIA PRIVIND ACTIVITĂȚILE

NAȚIUNILOR UN1IE ÎN DOMENIUL TINERETULUI
adoptată de Consiliul Economic și Social al O.N.U,

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— In contextul marcării pe plan
mondial a Anului Internațional al
Tineretului, eveniment de importan
tă majoră în viata tinerei genera
ții. care se desfășoară sub generoa
sa deviză „Participare. Dezvoltare,
Pace". Consiliul Economic si Social
al O.N.U. (ECOSOC) a adoptat,
prin consens, un proiect de rezolu
ție privind activitățile Națiunilor
Unite de informare în domeniul ti
neretului. inițiat de delegația româ
nă, căreia i s-au alăturat în cali
tate de coautori un număr de 45
de țări din toate regiunile geogra
fice.
Marcarea Anului International al
Tineretului are la bază programul de
măsuri și activități elaborat, din în
sărcinarea Adunării Generale, de Co
mitetul Consultativ al O.N.U. pentru
A.I.T.. a cărui președinție o deține
reprezentantul tării noastre, tova
rășul Nicu Ceaușescu. prim-secretar
al C.C. al U.T.C.. ministru pentru
problemele tineretului.
Evidențiind necesitatea asigurării
unei largi informări a opiniei pu
blice mondiale asupra situației ti
nerei generații, rezoluția stabilește
un ansamblu de măsuri menite să

contribuie Ia intensificarea eforturi
lor O.N.U. în acest domeniu și asigurarea unei coordonări corespun
zătoare a activităților instituțiilor
din sistemul Națiunilor Unite, a or
ganizațiilor interguvernamentale si
neguvernamentale în vederea marcă
rii A.I.T. .la nivel național, regio
nal si internațional.
Rezoluția cere secretarului gene
ral al O.N.U. să întreprindă măsu
rile necesare pentru organizarea cu
succes a Conferinței mondiale a
O.N.U. pentru A.I.T.. care va avea
loc cu prilejul celei de-a 40-a se
siuni a Adunării Generale. Eveni
ment major al A.I.T.. această con
ferință urmează să examineze și să
adopte liniile directoare pentrâ pro
grame de viitor in domeniul tine
retului și urmărirea punerii lor in
aplicare, elaborate de cea de-a IV-a
sesiune a Comitetului Consultativ
pentru A.I.T.
Adoptarea prin consens a rezolu
ției inițiate de România pune încă
o dată în evidență interesul larg
de care se bucură inițiativa tării
noastre de a înscrie problematica ti
nerei generații între preocupările
prioritare ale O.N.U. si comunității
internaționale.

Reuniunea de la Ottawa în problema drepturilor omului
Propuneri prezentate de delegația româna
OTTAWA 31 (Agerpres). — La
Ottawa. în cadrul reuniunii la ni
vel de exoerti a țărilor participan
te la Conferința pentru securitate și
cooperare în Europa privind dreptu
rile omului, s-au încheiat dezbate
rile pe marginea problemelor respec
tării drepturilor omului și libertăți
lor fundamentale în statele semnata
re ale Actului final de la Helsinki.
In cursul schimbului de păreri și
informații care a avut loc. dele
gația tării noastre a înfățișat acțiu
nile si masurile concrete întreprin
se pentru garantarea si asigurarea
efectivă a drepturilor omului și li
bertăților fundamentale în ansam
blul eforturilor pentru dezvoltarea
social-economică multilaterală si di
namică a României. Au fost evi
dențiate cadrul constitutional si le
gislativ. condițiile materiale concre
te pentru asigurarea egalității com
plete a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate. în toate do
meniile vieții sociale, pentru promomarea femeii in societate, pentru

formarea și educarea tinerei gene
rații.
In continuarea lucrărilor, delega
ția a prezentat o serie de propu
neri vizînd dezvoltarea cooperării în
aceste domenii între statele partici
pante în vederea negocierii si elabo
rării documentului ce se va adopta
la încheierea reuniunii. Propuneri
le delegației române pornesc de la
faptul că este de competenta fie
cărui stat să găsească soluții concre
te la chestiunile care privesc drep
turile omului si garantarea exercită
rii lor efective de către toți cetă
țenii. în primul rând a drepturilor
fundamentale la viată, la muncă, educatie si cultură, in condițiile spe
cifice ale fiecărei țări. Propunerile
prezentate dau expresie concepției
României conform căreia raporturile
reciproce si colaborarea dintre țări
le participante, in domeniul drep
turilor omului, ca si în alte dome
nii. trebuie să se întemeieze pe res
pectarea strictă a tuturor principii
lor si înțelegerilor înscrise în Actul
final de la Helsinki.

întîlnirc între Mihail Goitaiov și Gustav Husak
MOSCOVA 31 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc. vineri, o întîlnire între Mihail Gorbaciov. secretar
general al C.C. al P.C.U.S., si Gustav
Husak. secretar general al C.C. al
P.C.C., președintele R.S. Cehoslovace,
aflat într-o vizită oficială de priete
nie in. U.R.S.S. S-a procedat la un
schimb de informații asupra edificării
societății socialiste și comuniste, asu
pra pregătirilor pentru Congresul
al XXVII-lea al P.C.U.S. și Congre
sul al XVII-lea al P.C.C., subliniindu-se dorința de a extinde relațiile
dintre cele două partide si state pe
multiple planuri, informează agenția
T.A.S.S.
în cadrul schimbului de păreri în
legătură cu unele probleme interna

ționale s-a subliniat că. în actuala
situație internațională, complexă și
periculoasă, apare tot mai evident
necesitatea încetării cursei înarmări
lor nucleare si neadmiterii transfe
rării acesteia în spațiul cosmic.
Aceasta ar permite facilitarea reali
zării de acorduri și în alte probleme
internaționale. ar constitui un
început pe calea întăririi încrederii
între state cu orinduiri sociale dife
rite, a extinderii schimburilor și co
laborării reciproce pe plan econo
mic, cultural și in alte domenii.
Părțile au evidențiat că sînt întru
totul reale si posibile înlăturarea pe
ricolului nuclear, o evoluție în direc
ția unei păci trainice.

Evoluția situației din Liban
DAMASC 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel,
aflat la Damasc, a declarat ziariști
lor că singura soluție pentru înche
ierea celor zece ani de conflict intern
rezidă intr-un plan de reforme po
litice si de securitate cuprinzătoare,
acoperind întreaga tară, transmite
agenția Reuter,
Referindu-se Ia retragerea pe eta
pe a trupelor israeliene din sudul
Libanului, Amin Gemayel a spus că
tara sa nu va accepta o fîsie de secu
ritate la frontiera cu Israelul, întrucît operațiunea de evacuare trebuie
să acopere întregul • teritoriu libanez.

La Damasc s-au încheiat convor
birile dintre președintele Siriei, Ha
fez Al-Assad, și președintele Liba
nului, Amin Gemayel, care s-au con
centrat asupra dificultăților și pro
blemelor rezultate în urma actuale
lor evoluții din Liban și găsirii căi
lor de abordare a acestora într-o
manieră care să poată menține uni
tatea națională. SANA a arătat, tot
odată, că a avut loc un schimb de
vederi în ce privește măsurile ne
cesare după retragerea trupelor is
raeliene de pe teritoriul libanez.

Al. CÂMPEANU

SE PRESĂ
DOCUMENTE CARE CONFERĂ O BAZA
SI MAI TRAINICĂ PRIETENIEI
BERLIN 31 (Agerpres). — Vizitei oficiale de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre?
ședințele Republicii Socialiste România, in fruntea unei delegații de partid
și de stat, în R. D. Germană, momentelor care au avut loc in ultima
zi a vizitei le sînt rezervate spații largi în ziarele de vineri, in emisiunile
posturilor de radio și televiziune din R.D.G.
„NEUES DEUTSCHLAND" con
sacră primele trei pagini rezulta
telor convorbirilor oficiale dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker, desfășu
rării ultimei, zile a vizitei și des
părțirii cordiale pe aeroportul
Berlin-Schonefeld. Sub titlul, pe
cinci coloane, „R.D.G. și Româ
nia : Să asigurăm pacea Împreună
cu toate forțele rațiunii și realis
mului !“, ziarul informează des
pre semnarea Comunicatului co
mun și a Programului de lungă
durată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științifice dintre România și R.D. Ger
mană pină în anul 2000.
„Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția față de rezulta
tele convorbirilor pe care le-au
purtat și au apreciat că documen
tele convenite constituie o bază
importantă pentru continuarea co
laborării de durată a celor două
partide, state și popoare", scrie
„Neues Deutschland" pe prima
pagină in legătură cu desfășurarea
convorbirilor
oficiale. „Ambele
părți și-au exprimat profunda în
grijorare față, de creșterea încor
dării în lume", se arată mai de
parte. „Este stringent necesar să
se înlăture pericolul unui război
nuclear, să se pună capăt cursei
înarmărilor pe Pămînt —• în pri
mul rând in domeniul nuclear —
și să fie împiedicată militarizarea
spațiului cosmic. Pacea poate fi
asigurată, iar situația internațio
nală însănătoșită dacă toate for

țele rațiunii și realismului din
lume vor acționa in comun".
Toate ziarele
centrale/ din
R.D.G. publică textul Comunica
tului comun. Se arată că discuțiile
oficiale dintre reprezentanții de
frunte ai celor două partide și

REVISTĂ PRESEI
DIN R. D. GERMANA
state s-au desfășurat într-o „at
mosferă de caldă prietenie și
înțelegere reciprocă". „Nicolae
Ceaușescu și Erich Honecker —
se arată — au subliniat cu satis
facție că relațiile dintre Republica
Socialistă România și Republica
Democrată Germană s-au dezvol
tat și au atins un înalt nivel, pe
baza Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
12 mai 1972 și a realizării înțele
gerilor convenite la cel mai înalt
nivel in anii 1977, 1980 și 1984".
Ziarele informează detaliat des
pre vizita întreprinsă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la fabrica de
cinescoape, relevîndu-se atmosfe
ra călduroasă cu care a fost întîmpinat înaltul oaspete Ia această
nouă întreprindere de producție
din Berlin.
„NATIONAL ZEITUNG" publică
materialele privind vizita sub ti
tlul „Consolidarea în' continuare a

prieteniei și colaborării strinse din
tre R.D. Germană și România",
arătind că documentele semnate
și convorbirile oficiale, ce s-au
încheiat cu succes, au pus o nouă
bază puternică pentru conlucrarea
și mai strânsă dintre .cele două
partide și țări.
La rîndul său, „JUNGE WELT",
prezentînd desfășurarea ultimei
zile a vizitei, scoate in evidentă că
aceasta s-a încheiat cu 'rezultate
bune, cu înțelegeri care privesc
colaborarea mai strânsă și pe ter
men lung între România și R.D.G.
„Vizita
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu s-a încheiat cu succes.
Rămas bun cordial de la Erich
Honecker", este titlul sub care
ziarul „DER MORGEN" pune in
evidență momentele din ultima zi
a vizitei, arătind că rezultatele
întîlnirilor și convorbirilor contri
buie la întărirea în continuare a
relațiilor de solidaritate frățească
și colaborare dintre cele două par
tide, state și popoare.
încheierea
vizitei
delegației
române de partid și de stat s-a
aflat, de asemenea, in centrul pro
gramelor de informații ale POSTU
RILOR DE RADIO ȘI TELEVI
ZIUNE.
TELEVIZIUNEA a informat pe
larg despre ceremonia semnării
documentelor de către tovarășii
Nicolae
Ceaușescu și
Erich
Honecker, comentariul ce a însoțit
Imaginile relevînd domeniile de
colaborare dintre cele două țări.
POSTURILE DE RADIO au di
fuzat ample pasaje din Comunica
tul comun, informînd amănunțit
despre activitățile delegației româ
ne in ultima zi a vizitei, relevind
căldura manifestărilor de simpa
tie, de prietenie ce i-a însoțit pe
înalții oaspeți români de-a lungul
celor trei zile petrecute în R.D.G.

scurt
LA GENEVA, în cadrul tratati
velor sovieto-americane cu privi
re la armele nucleare și cosmice,
vineri, a avut loc ședința grupu
lui de examinare a problemei ar
mamentelor strategice, transmite
agenția T.A.S.S.
ÎNTÎLNIRE. Harry Tisch. pre
ședintele Consiliului Central al
Uniunii Sindicatelor Libere Germa
ne din R.D.G.. s-a întilnit la Diisseldorf cu Ernst Breit, președintele
Uniunii sindicatelor vest-germane.
După cum relevă agenția A.D.N.,
în cursul întrevederii a fost subli
niată necesitatea ca sindicatele să
acționeze pentru asigurarea unei
păci durabile pe glob, sarcina pri-i
mordială in acest domeniu consti-'
tuind-o oprirea cursei înarmărilor
nucleare pe. Terra si prevenirea ex
tinderii ei în Cosmos.

ACORD. Agenția Taniug anunță
că între guvernele iugoslav și al
banez a fost încheiat un acord în
legătură cu organizarea traficului
feroviar de mărfuri la frontiera
dintre cele două țări. Delegațiile
celor două țări au căzut, de ase
menea. de acord să continue con
vorbirile asupra promovării coope
rării bilaterale în transporturile
maritime, rutiere și aeriene, pre
cum și in domeniul poștei și tele
comunicațiilor.

CONVORBIRI. Diego Cordovez,
secretar general adjunct al O.N.U.
pentru probleme politice speciale,
si-a încheiat convorbirile avute la
Kabul și Islamabad cu oficialități
afgane și pakistaneze privind re
glementarea pe cale politică a
situației din regiune. La plecarea
din Islamabad, el a menționat că.
deși mai sînt de rezolvat aspecte
majore, oficialitățile ambelor țări
au subliniat că negocierile consti
tuie unica modalitate de soluțio
nare a problemelor din zonă, re

levă agențiile Reuter si U.P.I.
Cordovez a menționat că urmă
toarea rundă de negocieri, sub egida O.N.U.. se va desfășura la
sfirsitul lunii iunie, la Geneva.
LA PHENIAN au continuat vi
neri convorbirile dintre delega
țiile de partid și de stat ale
R.P.D. Coreene si R.P. Bulgaria,
conduse de Kim Ir Sen. secretar
general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele R.P.D.
Coreene, și, respectiv, Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P.C.
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria. Cu acest pri
lej, Todor Jivkov a exprimat solida
ritatea R.P. Bulgaria fată de efortu
rile R.P.D. Coreene de a crea un
climat de încredere, pace si liniște
în Peninsula Coreea si fată de
propunerile constructive ale P.M.C.
și ale Guvernului R.P.D. Coreene
cu privire la solutionarea problemei
coreene.

CONSULTĂRI SOVIETO-AME
RICANE. Pe baza unei înțelegeri
reciproce, la Paris au avut loc
consultări sovieto-americane la ni
vel de experti in probleme refe
ritoare la situația din sudul Afri
cii. relatează agenția T.A.S.S. Au
fost examinate aspecte legate de
necesitatea de a se asigura secu
ritatea statelor africane indepen
dente din regiune, precum si rea
lizarea neintîrziată a unei regle
mentări juste în Namibia in con
formitate cu hotărârile O.N.U.

DEMONSTRAȚIE A ȘOMERI
LOR. Cîteva mii de persoane au
manifestat pe străzile Parisului,
protestînd fată de creșterea șoma
jului. Participantii — care au răs
puns apelului Uniunii șomerilor —
purtau lozinci în care cereau apă
rarea locurilor de muncă, drepturi
sociale pentru șomeri, creșterea nu

SĂRBĂTOAREA
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Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene
Aniversarea Zilei Victoriei, sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene,
îmi oferă prilejul să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Tunisiană se vor extinde și aprofunda
continuu, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării inter
naționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului tunisian
prieten — progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis primului
ministru al Republicii Tunisiene,
Mohamed Mzali, o telegramă prin
care îi adresează, cu prilejul Zilei
Poporul tunisian aniversează as
tăzi un eveniment cu profunde
semnificații din îndelungata și
.frămintata sa istorie. La 1 iunie
1956, după două secole de domi
nație străină, Tunisia și-a procla
mat independența de stat, inaugu
rând, cu acest prilej, o etapă de
adinei prefaceri economico-sociale,
de ample eforturi pentru lichida
rea înapoierii moștenite din trecut
și făurirea unei vieți noi.
Așa cum se știe, tînărul stat din
nordul Africii (suprafața — 164 150
kmp ; populația — 6 milioane de
locuitori) dispune de apreciabile
zăcăminte de fosfați, plumb, zinc,
cupru, a căror exploatare, începu
tă cu decenii în urmă, a luat o
deosebită amploare in perioada de
după proclamarea independenței,
cînd au fost puse bazele unei in
dustrii proprii. Din 1956 și pină
azi au fost construite multiple
obiective economice. concentrate
in special în regiunile din apro
pierea Mediteranei. Astfel, este
semnificativ faptul că Bizerta, orașul unde la începutul anilor ’50
a fost dat semnalul luptei genera
lizate de eliberare națională, a de
venit astăzi unul dintre cele mai
puternice centre industriale ale
tării.
Succese, notabile s-au obținut și
în ce privește dezvoltarea agricul
turii — principalul sector al eco
nomiei naționale.

naționale a acestei țări, calde felici
tări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de bună
stare și progres poporului tunisian
prieten.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta po
poarelor arabe pentru consolida
rea independenței și progres so
cial. tara noastră urmărește cu viu
interes succesele obținute de po
porul tunisian pe calea făuririi
unei vieți noi. Intre România și
Tunisia s-au statornicit relații de
prietenie și colaborare, care cu
nosc un curs ascendent. O contri
buție hotărâtoare la realizarea acestei evoluții pozitive au adus-o
întilnirile la nivel inalt de la
București și Tunis dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Habib Bourguiba, intilniri
care, prin acordurile și înțelegeri
le convenite, au deschis largi per
spective cooperării româno-tunisiene. Ca o expresie a dorinței co
mune de a conlucra in avantajul
reciproc, specialiști români și tunisieni au realizat modernul com
plex de la M’Rata pentru extracția
și transportul minereurilor de fos
fați, dezvoltindu-se, totodată, coo
perarea în domeniile minier, agri
col și al transporturilor.
Evoluția pozitivă a colaborării româno-tunisiene corespunde ne de
plin Intereselor celor două țări și
popoare, constituind. în același
timp, o contribuție de seamă la
cauza păcii și înțelegerii interna
ționale.

Convorbiri româno-sovietice
MOSCOVA 31. — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : In zi
lele de 27—31 mai, tovarășul Miu
Dobrescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al’ C.C. al P.C.R.,
președintele Colegiului Central de
Partid, a efectuat, la invitația C.C.
al P.C.U.S., o vizită de lucru ■ în
U.R.S.S.
Cu acest prilej, tovarășul Miu Do
brescu a avut convorbiri la Comitetul
Controlului de Partid de pe lingă C.C.
al P.C.U.S. și la C.C. al P.C. din Gruzia, s-a intîlnit cu tovarășul E. A.
Sevardnadze, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
prim-secretar al C.C. al P.C. din Gruzia, și a purtat convorbiri cu cadre de
conducere de la Comitetul regional de

partid Abhazia, Comitetul orășenesc
de partid Tbilisi, cu alți activiști de
partid.
La încheierea vizitei, tovarășul
Miu Dobrescu s-a întilnit cu tovară
șul M. S. Solomențev, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Comitetului Controlului
de Partid de pe lingă C.C. al P.C.U.S.
Cu acest prilej s-a subliniat că, in
spiritul înțelegerilor convenite cu
prilejul întîlnirilor româno-soviei
tice la nivel înalt, relațiile de priete
nie și colaborare dintre P.C.R. șl
P.C.U.S., dintre România și Uniunea
Sovietică cunosc o dezvoltare conti
nuă. in interesul celor două popoare;
al cauzei socialismului, păcii și co
laborării internaționale.

Întrevederi româno-bulgare
SOFIA 31 (Agerpres). — La Sofia
au avut loc consultări între minis
terele afacerilor externe ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Bulgaria. In cadrul con
sultărilor a fost evidențiat rolul ho
tărâtor al întilnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul
Todor Jivkov, secretar general al
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare
Bulgaria, in amplificarea relațiilor de
prietenie și colaborare românobulgare.

mărului locurilor de muncă —
relatează agenția Reuter. Uniu
nea șomerilor este o organi
zație înființată în urmă cu trei ani.
grupînd asociațiile persoanelor fără
lucru din Franța și are ca scop
apărarea drepturilor acestei catego
rii sociale. în prezent, numărul șo
merilor este în Franța de 2,4 mi
lioane. reprezentînd 10.3 la sută
din forța de muncă activă.
ANCHETA. Partidul Nou Demo
cratic — importantă formațiune po
litică de opoziție din Coreea de Sud
— a cerut parlamentului de la Seul
crearea unui grup special de an
chetă asupra reprimării răscoalei
populare din orașul sud-coreean
Kwangju, din mai 1980. Răscoala de
nouă zile a fost reprimată cu bru

în spiritul înțelegerilor convenite
Ia nivel inalt, Constantin Oancea,
adjunct al ministrului român al afa-l
.cerilor externe, Marii Ivanov, adjunct!
al ministrului afacerilor externe
bulgar, au examinat măsurile ce tre
buie întreprinse pentru extinderea ini
continuare a raporturilor româno-!
bulgare și au efectuat un schimb de
păreri asupra unor probleme inter
naționale de interes reciproc.
Adjunctul ministrului de externe
român a fost primit de Andrei Lukanov, membru supleant al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice.-)
președinte al Consiliului de Miniștri
al R.P. Bulgaria, a avut întîlniri cu
alte persoane oficiale bulgare.

talitate. opoziția cerând dezvăluirea
adevărului despre intervenția for
țelor represive, soldată cu un mare
număr de victime. Astfel, este con
testat bilanțul oficial al victimelor,
subliniindu-se că numărul Celor
care și-au pierdut viata la Kwang
ju acum cinci ani depășește cu
mult cifra anunțată de autorități.
CATASTROFA DIN BANGLA
DESH. In urma ciclonului care a
afectat vinerea trecută coastele su
dice ale Bangladeshului și-au pier
dut viața 1 750 de persoane, s-a anunțat la Dhaka, precizindu-se. tot
odată, că încă nu s-a putut stabili
bilanțul definitiv al victimelor. Si
tuația sanitară este tot mai îngrijo
rătoare, iar riscul izbucnirii unor
epidemii este iminent.

O TRAGEDIE CARE OGLINDEȘTE CREȘTEREA VIOLENTEI
IN SOCIETATEA OCCIDENTALĂ

Agenția France Presse despre cauzele gravelor incidente
de pe stadionul din Bruxelles
Comentind incidentele grave pe 250 000 lire sterline pentru acordarea
de compensații.
trecute, miercuri, in tribunele sta
dionului „Heysel" din Bruxelles cu
Pe de altă parte, John Smith,
prilejul finalei Cupei campionilor președintele clubului Liverpool, a
europeni dintre echipele Juventus
declarat că „printre suporterii en
și Liverpool, agenția FRANCE glezi s-a aflat și un grup de neo
PRESSE le apreciază ca o zgudui fasciști londonezi", membri ai așatoare tragedie, oglindind creșterea zisului Front Național, fapt relevat
alarmantă a fenomenelor de violen și de ziarul britanic „SUN". Inci
ță din societatea occidentală. Joi
dentele nu s-au rezumat numai la
— subliniază France Presse — sta
incinta stadionului. Parchetul din
dionul din capitala Belgiei prezenta
Bruxelles a lansat mandate de ares
spectacolul dezolant al unui cimp
tare împotriva a 10 persoane, pen
de luptă. Potrivit poliției belgiene, tru un șir de fapte grave, intre care
dintre cele 38 de persoane care jefuirea unui magazin de bijuterii
și-au pierdut viața, 30 sînt de na
și aruncarea de petarde pe străzi.
ționalitate italiană, iar celelalte S
Uniunea Europeană de Fotbal se
de alte naționalități. Printre cei 276
întilnește la 2 iulie pentru a dezba
răniți, mulți sînt in stare gravă. In
te raportul comisiei de anchetă
cidentele au fost provocate de su însărcinate cu examinarea cauzelor
porterii echipei Liverpool, care au
tragediei. „U.E.F.A. — a declarat
intrat pe stadion cu cuțite, bare de Jacques Georges, președintele afier, bastoane etc., dar — continuă cestui organism — este gata să
agenția — potrivit unor martori
meargă pină la capăt. Nu trebuie
oculari, la originea ciocnirilor au să admitem ca ceea ce s-a petrecut
fost și unii „tifosi" italieni. Tot joi miercuri să se mai repete vreodată.
a avut loc o ședință a cabinetului
Pedeapsa va fi fără milă și sancțiu
restrins britanic, la care primul mi
nile pe care le vom lua vor putea
nistru Margaret Thatcher a vește merge pină la suspendarea clubu
jit „actele de violență ale brutelor rilor engleze din orice competiție
care distrug fotbalul" și a anunțat europeană" — își încheie relatările
alocarea unei sume inițiale de
France Presse.
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