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In spiritul orientărilor și sarcinilor 
ȘUBUNIATEDETOVARĂȘUL NICOLAECEAUȘESCU 

la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor 

EXPERIENȚA BUNA, LARG $l TEMEINIC APUCATA PENTRU 
CA AGRICULTURA SA PRRRUCA MAI MULT SI MAI IEFTIN!

Pornind de la dezvoltarea intensivă a agriculturii, în cel de-al 8-lea 
cincinal va trebui să acționăm cu toată fermitatea în vederea realizării 
noii revoluții agrare, care presupune o transformare a organizării și pro
ducției agricole, creșterea puternică a producției și transformarea a în
suși modului de gîndire, de viață și de muncă al tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, al întregii țărănimi.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Ziua ceferiștilor și a oamenilor muncii din transportul auto“_ _ _ _
Sărbătorim astăzi, in miez de februarie, „Ziua 

ceferiștilor și a oamenilor muncii din transpor
tul auto". Este ziua in care întregul nostru popor 
omagiaza glorioasele tradiții de luptă revoluționară 
ale acestui brav detașament muncitoresc, ziua in 
care gindul nostru, încărcat de recunoștință și de 
dragoste, se îndreaptă către cei ce printr-o muncă 
plină de dăruire și de abnegație, desfășurată in 
stații, in depouri și garaje, la bordul locomotivelor, 
asigură clipă de clipă, ceas de ceas și zi de zi, pe 
orice fel de vreme, bunul mers pe magistralele 
țării.

Ochi luminoși clipesc 
într-un cod pe care el, 
dispecerul central al De
partamentului C.F.R. din 
Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, 
îl descifrează prompt. 
Ochi luminoși, cu irisul 
verde și roșu și galben și 
cu retina in alertă, gata 
să rețină imagini de pe 
tot cuprinsul țării. Pei
saj feroviar convertit în 
semnale luminoase. In di-

ția Barboși-călători, aș
teaptă primirea la Com
binatul siderurgic Galați. 
Este încărcat la capaci
tatea maximă — 4 000 de 
tone — cu cărbune coc- 
sificabil din Valea Jiu
lui. Alt tren de acest tip 
este la încărcare, tot in 
Galați. Va pleca miine, 
la ora 12, cu minereu de

se încarcă imediat cu 
cărbune cocsificabil și — 
via Galați ! Deci circulă 
plin-plin și la o capaci
tate de 4 000 tone pe 
tren, față de 1 800 cit 
transportă un tren obiș
nuit. Tot din indicația se
cretarului general al 
partidului s-au realizat 
ji vagoanele pentru căr
buni, pe care le folosim 
intens, de trei ani încoa
ce. Sint foarte bune și 
ele, constructorii lor — 
de la Caracal, Arad. Dro- 
beta-Turnu Severin — 
merită toate laudele pen
tru felul cum le-au con
ceput și realizat. Tot ce 
ne dorim este să primim 
cit mai multe, întrucit 
ele ușurează procesul de 
descărcare a cărbunelui

Cu exemplars consecventă, con
ducerea partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu situează în cen
trul preocupărilor problematica tot 
mai complexă a dezvoltărji inten
sive și modernizării agriculturii, în
făptuirii neabătute a noii revoluții 
agrare in patria noastră. In con
textul acestor preocupări, recent, în 
cadrul Plenarei lărgite a Consiliu
lui Național al Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, desfășurată in 
prezența secretarului general al 
partidului, au fost analizate cu 
înaltă responsabilitate și exigență 
rezultatele obținute in agricultură 
în anul 1985 și au fost stabilite 
măsurile ce trebuie întreprinse pen
tru transpunerea in viată a hotărin- 
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului. a orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu pen
tru ridicarea intregii activități la 
un nivel superior de calitate și efi
ciență, pentru îndeplinirea preve
derilor planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimenta
re pe 1986.

In cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu la încheierea lu
crărilor plenarei — document de 
valoare deosebită, principială si 
practică — se face o analiză com
plexă a factorilor importanți, de
cisivi ai creșterii producției agri
cole in acest an și în perspectivă. 
Ca întotdeauna, secretarul general 
a.1 partidului acordă o mare încre
dere capacității, priceperii și voin
ței oamenilor muncii din agricul
tură — țărani cooperatori, mecani
zatori, specialiști, cercetători și oa

meni de știință — de a perfecționa, 
de a moderniza procesul de muncă 
din agricultură, de a asigura in 
toate sectoarele producții mult mai 
mari, de a reduce continuu cheltu
ielile. de a asigura o eficiență mai 
înaltă in acest, important sector al 
economiei naționale. Ca întotdeauna 
se pornește de la realități, de la 
demonstrațiile clare făcute de nu
meroase unități agricole care arată 
că agricultura noastră dispune de 
mari, de foarte mari rezerve. Pre
tutindeni, în toate județele. în toa
te zonele țârii este pe deplin po
sibil să se depășească actualele ni
veluri de producție atit la cereale, 
cit și la plante tehnice, în legumi
cultura, pomicultură, viticultură, 
precum și in zootehnie. Așa după 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, faptele, realizările din 
unitățile și județele care au obținut 
recolte bune demonstrează cu pu
tere că agricultura noastră socialistă 
dispune de tot ce este necesar pen
tru lichidarea lipsurilor, a stărilor 
negative și pentru obținerea, încă 
din acest an, a unor recolte și pro
ducții bune în toate sectoarele, care 
să ducă la creșterea contribuției 
agriculturii la dezvoltarea generală 
a patriei, la ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a poporului. 
Subliniind acest adevăr, secretarul 
general al partidului și-a exprimat 
convingerea că adoptarea in unani
mitate de către plenară a planuri
lor. a programelor ce s-au dezbătut 
vor fi confirmate de fapte, de pro
ducțiile ce se vor realiza încă în 
acest an. Prin aceasta se va de
monstra că rezultatele din anul tre

cut au fost un accident și nu o ca
racteristică a activității unităților 
noastre agricole, că toate unitățile, 
toate județele vor prezenta, la sfîr- 
șitul anului, realizări care să de
monstreze că-și îndeplinesc cu 
înaltă răspundere misiunea pe care 
o au. că răspund încrederii acor
date de partid, de stat și popor.

O dovadă convingătoare a mari
lor posibilități ale agriculturii 
noastre, posibilități care se impun 
valorificate pe un plan superior 
în acest an, o constituie produc
țiile vegetale și animale obținute de 
unitățile fruntașe. Preocupîndu-se 
stăruitor de imprimarea unui pu
ternic dinamism in dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, secreta
rul general al partidului a indicat 
ca modul de organizare a activită
ții în aceste unități, tehnologiile de 
lucru aplicate aici, spiritul de or
dine „carg a permis jjiqbjljzijrea cu 
înaltă răspundere a cooperatorilor 
și mecanizatorilor la executarea lu
crărilor agricole trebuie să consti
tuie puncte de referință pentru toți 
lucrătorii din agricultură în efortul 
lor de a obține rezultate și mal 
bune. Cu atit mai mult, în această 
etapă a înfăptuirii noii revdluții 
agrare, cind s-a trecut la extinde
rea pe scară' largă a sistemului in
tensiv de cultură, precum și a teh
nologiilor Înaintate din domeniul 
zootehniei, valorificarea elemente
lor de tehnologie pe care le reco
mandă experiența unităților frun
tașe și cercetarea agricolă, a meto
delor avansate de organizare și a 
pîrghiilor de cointeresare dobîn- 
desc o însemnătate maximă. Cu

toată claritatea trebuie să se în
țeleagă că însușirea și aplicarea ex
perienței înaintate reprezintă, în 
fond, cea mai eficientă investiție 
care poate pune în valoare în cel 
mai înalt grad potențialul produc
tiv al pămîntului, resursele de dez
voltare a zootehniei, printr-un efort 
în plus de gîndire. de organizare, 
de bună gospodărire. Efort care 
poate și trebuie făcut in fiecare 
unitate agricolă, în fiecare fermă, 
la fiecare loc de muncă pentru a 
se realiza saltul calitativ care să 
ridice activitatea din agricultură la 
nivelul exigențelor și cerințelor ac
tuale ale economiei naționale.

Adresîndu-se țărănimii, oamenilor 
de știință, secretarul general al 
partidului sublinia că înfăptuirea re
voluției agarare. agricultura intensi
vă presupun din partea lucrătorilor 
din agricultură , mai multă îndrăz
neală, o angajare mai fermă, mai 
notărîtă în realizarea programelor 
din toate sectoarele. Aceasta obligă, 
înainte de toate, ca aceste progra
me să fie cunoscute pină în cel mai 
mic amănunt, in toate unitățile și, 
pe această bază, să se stabilească 
pe ferme, pină la fiecare muncitor, 
la fiecare membru cooperator și 
mecanizator, ce are de făcut con
cret. Trebuie să se înțeleagă limpe
de că în actualele condiții de com
plexitate a activității din agricul
tură nu se mai poate admite să 
existe specialist sau lucrător din 
agricultură care să nd cunoască cu 
exactitate ceea ce are de făcut și 
în ce condiții agrotehnice trebuia
(Continuare in pag. a V-a)

fuzor, o. voce neobosită 
cheamă Timișoara. Con
stanța. ■ Galațiul. Ii răs
pund Timișoara, Constan
ța, Galațiul... Trenul care 
ne interesează a fost lo
calizat pe traseu. Da, e în 
ordine, vagoanele cu mar
fă pentru export tocmai 
au intrat in raza portu
lui Constanța. Da. e în 
ordine, trenul cu mine
reu e la rampa de des
cărcare. Da. e in ordine... 
Și vocea din difuzor, vo
cea operatorului progra
mator, ,cheamă acum la 
apel centrale miniere. 
Da. e în ordine ! La pu
pitru, dispecerul central 
cu circulația trenurilor de 
marfă, tovarășul Constan
tin Avram, „ține în 
mină" regionalele C.F.R. 
și direcția C.F.R. Port 
Constanța.

— La dumneavoastră... 
ca la dispecerul central 1 
— zic.
. — Normal.' (Vocea din 
difuzor își vede de trea
bă. Lansează întrebări. 
Notăm răspunsuri scurte, 
clare, la obiect).

— A răspuns Timișoa
ra — ni .se atrage aten
ția. Nici acolo nu ne-a 
prins viscolul nepregă
tiți. Totul e in ordine.

— Și... ochii aceștia 
care paiTă..'. trag cu ure
chea la noi 1

— Ați cerut să locali
zăm trenurile cu cuplă 
automată. Avem răspun
sul : un tren este in sta-

La datorie, 
pe magistralele țârii

fier spre Combinatul si
derurgic Hunedoara. Al 
treilea tren cu cuplă au
tomată e in. Valea Jiu
lui, la încărcare cu căr
bune cocsificabil pentru 
Galați.

— Aceste trei trenuri 
sînt fala noastră, a fero
viarilor — intervine to
varășul Ion Hadăr, șeful 
serviciului programare și 
optimizare a transportu
rilor- Vagoanele cu cu
plă automată sînt reali
zate recent de economia 
națională din indicația 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. In '84 
am fost dotați cu prima 
garnitură de acest tip. 
Anul trecut ne-am sporit 
„zestrea" cu încă două. 
Anul acesta, celor trei 
garnituri urmează să li se 
adauge incă cinci'. Sint 
nemaipomenit de bune. 
Acest tip de vagon și 
tren a fost conceput anu
me să transporte mine
reu de fier din portul 
Galați la combinatul 
siderurgic hunedorean. 
După descărcare este în
drumat in Valea Jiului,

la termocentrale și deci 
sint avantajoase pentru 
toată lumea.

— Sînteți în plină mo
dernizare ! Deci, vagoane 
special create, în funcție 
de mărfurile ce trebuie 
transportate ; locomotive 
ultramoderne, realizate în 
tară și la care, după cum 
bine știm, multe țări s-au 
..abonat" ; o rețea fero
viară modernă ; ca să nu 
mai vorbim de acest dis
pecerat modern, de unde 
urmăriți pulsul întregii 
activități feroviare 1

— In ultimele două de
cenii. volumul transpor
turilor s-a triplat. Trebuia 
deci să se modernizeze si 
baza tehnică din dotare. 
In acest cincinal va avea 
cuvîntul computerul, cre
ierul cibernetic 1 In cu- 
rînd veți putea deci scrie 
despre automatizare și 
cibernetizare. La Fetești 
se și realizează un dispe
cerat electronic.

Cu promisiunea că vom 
reveni în timp util să 
cunoaștem calculatorul- 
ceferist, ne luăm rămas 
bun de la dispecerul cen
tral și de la colegul său,
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dispecerul coordonator 
Ilie Niculescu, care ne 
asigură că, în ciuda visco
lului, „organismul" căilor 
ferate funcționează nor
mal. datorită măsurilor 
luate din vreme.

Un scurt popas la dis
peceratul de călători ne 
dă certitudinea că activi
tatea feroviară este chiar 
mai intensă decit în alte 
perioade ale anului.

— Este un moment de 
maximă solicitare, vin lă
muririle din partea tova
rășului Radu Manolescu, 
șeful serviciului circulație 
tren călători. Astăzi 
ne-am îngrijit de înapoie
rea acasă a delegaților la 
Plenara Consiliului Na
țional al Agriculturii. In 
aceste zile, la Vatra Dor- 
nei, B.T.T.-ul a organizat 
„Serbările zăpezii". Tot 
în aceste zile s-a încheiat 
vacanța studenților.

— Cite trenuri de pasa
geri circulă in această 
clipă ?

— 160. în medie, la fie
care minut se îndrumă 
cam două trenuri, la fie
care minut pleacă un 
tren.

— Probleme ?
— De nici un fel. Nu 

ne putem permite 1
— Un raport succint de 

ziua ceferiștilor 1
— Feroviarii sînt la da

torie și de ziua lor — ra
portează tovarășul Mihai 
Munteanu, directorul Di
recției mișcare și comer
cial din Departamentul 
Căilor Ferate — ca în fie
care zi. Pentru ca pulsul 
tării să bată normal, este 
nevoie de noi în orice 
clipă și sîntem, în orice 
clipă, la post. Cu senti
mentul că arterele de fier, 
vitale, ce străbat țara 
sînt ca arterele unui or
ganism viu, omenesc. 
Prin ele trebuie să 
circule fluent, normal — 
și circulă — „hrana" și 
„oxigenul" economiei na
ționale.

Artere de fler, vitale, 
în organismul viu al 
tarii.

— Artere care, de la «n 
la an, sporesc și se mo
dernizează in ritm alert 
— intervine tovarășul 
Mircea Negulescu, direc
torul direcției plan-mers 
de tren. Chiar acum, cînd 
vorbim, se lucrează in
tens în numeroase punc
te de pe cuprinsul țării : 
se dublează liniile Sime- 
ria — Petroșani, Gura 
Motrului —■ Turceni, Băr
boși — Tecuci și altele ; 
se continuă electrificarea 
unor linii magistrale cu 
profil greu și trafic in
tens, precum Gura Mo
ftului — Turceni — Tîrgu 
Jiu, Pașcani — Socola. 
Simeria — Petroșani ; se 
lucrează intens la noile 
linii de cale ferată Ber- 
bești — Alunu, Vîlcea — 
Vîlcele... La podurile du
nărene se continuă mon
tarea suprastructurii...

Puls fierbinte în toate 
sectoarele activității fe
roviare. Este pulsul nor
mal. de fiecare clipă, re
verberat de miile de inimi 
ale ceferiștilor.

Anica FLORESCU

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ! CASA CU MULȚI COPII - ----------- -
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

Crește producția agricolă, 
cresc și contractările

Locuitorilor comunei Nojorid le-a 
mers, de mult, vestea de oameni har
nici și buni gospodari. Faptul că in 
cincinalul recent încheiat n-a fost 
an in care munca lor să nu fi fost 
apreciată cu inalte distincții, ca 
„Ordinul Muncii", atestă convingă
tor vrednicia lor. Este de la sine în
țeles că situarea comunei constant 
între fruntașii pe țară in întrecerea 
socialistă a fost hotărită nu numai 
de un bogat bilanț edilitar, ci, in 
egală măsură, de livrarea mereu 
sporită de produse agroalimentare 
la fondul de stat. Un prim argu
ment : cele 1 531 gospodării dețin, 
'printre altele, 6 105 porcine. 7 803 
ovine. 1 471 bovine. Un potențial in 
măsură să asigure nu numai consu
mul propriu, ci și contractarea unor 
importante surplusuri cu statul. De 
fapt, dovada cea mai convingătoare 
că producătorii din această înflori
toare comună bihoreana își ințeleg 
îndatoririle ce decurg pentru toți din 
Programul unic de creștere a pro
ducției agricole o constituie tocmai 
rezultatele obținute în activitatea 
de contractări.

— Pentru noi, ne spunea Ioan 
Chivari, primarul comunei, ultima 
zi a lunii ianuarie a coincis și cu în
cheierea contractărilor la nivelul 
planului. Gospodarii noștri au sem
nat contracte care au depășit sarcina 
de plan la lapte de vacă, lapte de 
oaie, porcine, cărne de pasăre, iepuri, 
gogoși de mătase și miere de albi
ne. Totodată, au mai contractat — 
suplimentar — însemnate cantități

de carne de vită și miel, lină, legu
me și fructe.

Neîndoielnic, sporurile înregistra
te sînt urmarea firească a creșterii 
efectivelor — față de 1985 — cu 10 
la sută la ovine și porcine, tot mai 
mulți localnici ințelegind că crește
rea unui număr mai mare de ani
male înseamnă întărirea propriilor 
gospodării, sporirea veniturilor lor, 
cit și posibilități superioare de în
deplinire a îndatoririlor privind asi-

însemnâri din 
Nojorid - Bihor

gurarea unei cît mal bune aprovi
zionări a tuturor oamenilor muncii.

— De Ia sine înțeles, adaugă pri
marul, că pentru a atinge aceste ni
veluri am acordat contractărilor o 
atenție prioritară, și nu de acum, ci 
încă din decembrie. Practica ne-a 
demonstrat cit de mult depinde reu
șita acestei acțiuni de o bună orga
nizare a activității, de stabilirea 
unor răspunderi precise, concrete. 
Noi am stabilit ca fiecare membru 
al biroului executiv să răspundă de 
cite un sat ; de asemenea, am con
stituit, pe circumscripții, colective 
formate din deputați și gospodari 
dintre cei mai vrednici, cunoscuți 
ca fruntași la contractări. Am des
fășurat o susținută muncă de popu
larizare a avantajelor de care se

bucură producătorii, s-a organizat 
vizitarea periodică a gospodăriilor 
acestora, a fost utilizat pentru mun
ca politică însuși cadrul propice al 
adunărilor cetățenești și chiar efec
tuarea recensămintului animalelor.

Cel mai convingător argument
— exemplul fruntașilor

Cu adevărat, la Nojorid nu e vore 
bă mare cind spui că gospodarul bun 
se cunoaște după cît produce și cît 
contractează. Trecem, de pildă, pra
gul gospodăriei lui Dumitru Sabău, 
din satul Chișirid.

— Aici. în grajd, sînt două vaci, 
dor cai. Dincolo patru porci, vreo 50 
de găini. Ele, animalele, sînt întii
și întii grija familiei. \

— Dar și mindria, adăugăm noi. 
Cît ați contractat ?

— Păi, notați : 1 porc. 1 tăuraș, ' 
3 000 litri lapte de vacă, 20 kg carne 
de pasăre.

Aflăm că exemplul deputatului 
Dumitru Sabău a fost urmat indea- 
proape de mulți consăteni. Unul din
tre ei — pensionarul Teodor Ciorba:

— E cum nu se poate mai nimerit, 
este cu totul firesc ca toți acej care 
au pămint in folosință să aibă și 
obligația să-l cultive cum trebuie,

Ioan LAZA 
corespondentul „Scinteii”

(Continuare în pag. a V-a)

Putem afirma că familia constituie 
unul dintre cele mai complexe mi- 
crosisteme sociale, în ea regăsin- 
du-se, practic, imensa majoritate a 
elementelor structurale ale sistemu
lui social global. Familia presupune 
viață economică, viață socială, viață 
spirituală ; implică relații economice, 
juridice, spirituale. Ea reprezintă 
„laboratorul " in care oamenii, mem
brii societății, substanța vieții so
ciale, cum spunea Marx, se formea
ză și iși petrec o importantă parte 
a vieții lor. Este cadrul în care se 
transmit valori și norme sociale, este 
instituția ce-și pune amprenta in- 
confundabilă și de neînlocuit asupra 
formației spirituale a oamenilor, 
asupra educării lor.

Intre familie și societate există 
relații multiple și complexe. Pe 
de o parte, familia este determinată 
de sistemul social global, constituind 
un seismograf foarte fin al schimbă
rilor petrecute in societate, reflec- 
tind într-un fel sau altul, mai de
vreme sau mai tîrziu, aceste modifi
cări. Pe de alta insă, familia nu
se raportează pasiv la schimbările 
petrecute in societate, modificin- 
du-se ca un răspuns mai mult sau 
mai puțin mecanic la acestea. Dim
potrivă. familia se manifestă ca un 
agent activ, transformator atît prin 
membrii săi, cît și prin sine, ca 
grup, al realității sociale.

Rolul și importanța familiei în 
societate capătă valențe noi în con
dițiile socialismului, 
tuindu-se premisele 
familii de tip nou.

acum consti- 
formării unei 
întemeiată pe

dragoste și stimă reciprocă, carac
terizată prin relații de deplină ega
litate între, soți, printr-o continuă 
democratizare a relațiilor familiale ; 
totodată, socialismul, prin însăși na
tura sa profund și autentic demo
cratică, oferă cadrul adecvat mani
festării plenare a familiei in ansam
blul vieții sociale. Pornind tocmai 
de Ia analiza profund științifică, ma
terialist dialectică a dinamicii vieții 
.sociale, de la recunoașterea și înțe

legerea clară a rolului familiei în 
procesul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
țara noastră, Programul partidului 
prevede ca o preocupare de prim 
ordin acordarea unei atentii tot 
mai mari întăririi familiei — nucleul 
de bază al societății — creșterii 
natalității și menținerii unei struc
turi corespunzătoare de virstă a 
populației, asigurării vigorii și tine
reții poporului nostru, îngrijirii și 
educării copiilor, a tinerei generații

varășul Nicoiae Ceaușescu — că în 
abordarea problemei populației tre
buie să se pornească de Ia faptul că 
omul constituie factorul determinant 
al progresului economlco-social".

Dacă relația dintre populație și 
dezvoltarea social-economică este 
universal valabilă și destul de ' larg 
recunoscută, ea capătă valențe noi 
în condițiile societății socialiste. Și 
este firesc să fie așa întrucît revo
luția socialistă marchează nu numai 
trecerea la o orînduire socială nouă,

Familia, celula de bază 
a societății noastre

care ■ reprezintă viitorul națiunii 
noastre socialiste.

Sint surprinse aici, în mod 'Sinte
tic, cele două aspecte fundamentale 
ale rolului social major al familiei. 
Este vorba nu numai de asigurarea 
numărului de copii de care societa
tea are nevoie, a unui ritm de creș
tere corespunzător a populației, a 
unei structuri armonioase pe vîrste, 
ci și de asigurarea unei calități co
respunzătoare a acestora, de for
marea unor oameni cu o personali
tate bine conturată, multilateral 
dezvoltată, cu un nivel de pregătire, 
calități morale, care să-i facă apți 
să-și îndeplinească în condiții de 
maximă eficientă sarcinile ce le 
revin.

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, dezvoltarea 
forțelor de producție, modernizarea 
structurilor economice și sociale de
termină sporirea continuă a rolului 
factorului uman ca principală com
ponentă a forțelor productive ale 
societății. „Considerăm — arăta to

ci și intrarea societății într-o eră 
nouă în care omul ia în stăpînire 
legile dezvoltării sociale, construieș
te liber și in deplină cunoștință de 
cauză propriul său viitor. Apare, 
astfel, pentru intîia dată posibilita
tea concretă de asigurare a unei 
concordanțe depline între numărul, 
structura, dinamica și calitatea popu
lației și ansamblul dezvoltării so- 
cial-economice.

Concepînd politica demografică în 
indisolubilă legătură cu stadiul de 
dezvoltare a economiei și înscriind 
organic problemele populației in 
strategia globală de dezvoltare so
cial-economică multilaterală a țării, 
partidul nostru a acordat o atenție 
constantă problemelor natalității, 
asigurării unui spor natural constant 
și satisfăcător al populației, a unei 
structuri armonioase pe vîrste a 
acesteia. Dat fiind faptul că majori
tatea covîrșitoare a nașterilor din 
tara noastră sînt nașteri legitime, 
petrecute în cadrul uniunilor conju
gale juridic consfințite, preocuparea

pentru asigurarea unei natalități co
respunzătoare echivalează, în bună 
măsură, cu preocuparea pentru în
tărirea și consolidarea familiei, pen
tru încurajarea și sprijinirea fami
liilor eu mulți copii. O expresie eloc
ventă a acestor preocupări o repre
zintă și recentul Decret al Consiliu
lui de Stat privind majorarea aloca
țiilor pentru copii și acordarea de 
ajutoare mamelor cu mai mulți copii.

Responsabilitatea pentru asigura
rea unor niveluri adecvate ale natali
tății se dovedește de mare actuali
tate astăzi, cînd, pe de o parte o 
serie de factori obiectivi acționează 
in direcția formării unei atitudini 
mai puțin favorabile fertilității, 
iar. pe de alta, și-a făcut loc 
oarecare tendință de preluare fără 
discernămînt a unor practici în 

• tota'lă neconcordantă cu realită
țile din țara noastră și. mai ales, 
cu cerințele dezvoltării economico- 
sociale prezente și de perspectivă ale 
societății socialiste românești.

îndeplinirea în condiții optime a 
îndatoririi fiecărei familii de a avea 
multi copii are. prin urmare, o sem
nificație socială majoră : in același 
timp insă, ea are și o mare impor
tanță personală, pentru fiecare fe
meie, pentru fiecare familie în parte. 
Prin maternitate femeia se realizea
ză mai deplin, prin copii familia se 
sudează mai puternic, capătă senti
mentul tonifiant al plenitudinii. 
Egoismul, atitudinea ușuratică, ten
dința de amînare a nașterii pînă ce 
deja este prea tîrziu, ignorarea sau 
neînțelegerea intereselor generale 
ale societății au consecințe negative 
rrtajore și de perspectivă îndelunga
ta, deseori neconștientizate pe deplin 
de către cei în cauză, atit asupra 
societății în ansamblul ei, cît și 
asupra familiilor respective.

t
lector unlv. dr. 
Andrei STANOIU

(Continuare în pag. a V-a)_______ >
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VASILE BONCOTĂ
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara lărgită a Consiliului 

Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor oferă un 
cadru prielnic să dezbatem cu 
maximă exigentă și responsabi
litate activitatea desfășurată și 
rezultatele obținute, să genera
lizăm experiența bună și, desi
gur, să fundamentăm temeinic 
măsurile necesare pentru înde
plinirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului in 1986 și pe între
gul cincinal. Planul de dezvol
tare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1986 stabi
lește niveluri de producție in 
concordanță cu baza tehnică și 
potențialul productiv al pămîn- 
tului, accentuind laturile calita
tive ale unei agriculturi inten
sive, de mare randament, ex
primată în recolte ridicate, sta
bile, de eficiență sporită.

Vorbitorul a arătat că și 
agricultura județului Teleorman 
dispune de toate condițiile ma
teriale ca să realizeze și să de
pășească sarcinile planificate 
pentru 1986, dar rezultatele ob
ținute în anul trecut nu sînt pe 
măsura acestor condiții.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la cauzele care 
au determinat producții agrico
le, vegetale și animale, mai 
mici decît s-ar fi putut obține, 
între acestea numărindu-se 
organizarea necorespunzătoare a 
producției agricole, neaplicarea 
tuturor cerințelor agrotehnice, 
nerespectarea perioadelor opti
me de semănat) neefectuarea la 
timp a irigațiilor, slaba preocu
pare a specialiștilor în condu
cerea întregii activități agricole.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VICTOR POPESCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
întreaga activitate desfășurată 

de organele agricole județene în 
anul 1985. sub directa îndrumare 
a biroului comitetului județean 
de partid, a avut la bază orien
tările și sarcinile trasate de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. în lu
mina cărora am elaborat pro
grame speciale pentru toate 
sectoarele din agricultură, in 
scopul creșterii producției agri
cole și sporirii eficienței eco
nomice în această ramură de 
bază a economiei naționale. Vă 
raportăm că. așa cum ne-ați in
dicat dumneavoastră, am acțio
nat mai energic pentru folo
sirea deplină a pămintului, a 
tuturor mijloacelor materiale 
de care dispunem..- Astfel, am 
avut rezultate ,bune Jr> 'cultura 
'cartofului, sfeclei.. de zahăr și
legumelor.

în sectorul creșterii animale
lor, sector care deține 58 la sută' 
din producția'globală agricolă a 
județului, s-au întreprins măsuri 
pentru asigurarea furajelor, 
sporirea efectivelor, îmbunătă
țirea reproducției, modernizarea 
fermelor zootehnice și realiza
rea fondului de stat. Potrivit 
programului de îmbunătățire a 
structurii bazei furajere, am ac
ționat pentru punerea în va
loare a pajiștilor naturale slab 
productive. în toamna anului 
trecut au fost desțelenite pește 
8 000 ha pajiști naturale, care 
vor fi insămînțate cu trifoliene, 
asigurind astfel, in anul 1986. o 
pondere a trifolienelor de 60—70 
la sută din suprafața de teren 
destinată bazei furajere.

împreună cu Institutul de 
cercetări și producție pentru

CUVlNTUL
CORNELIA COSMA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Acționînd neabătut pentru 

transpunerea în viață a indica
țiilor dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, 
toți oamenii muncii din agri
cultura județului Alba și-au in
tensificat eforturile în anul care 
a trecut pentru a obține pro
ducții cît mai rrfari. Raportăm 
însă că nu sîntem mulțumiți 
cu producțiile obținute la griu, 
orz, porumb și legume. Avem 
unități care au depășit sarcini
le de plan la aceste culturi, 
dar sint și unități care se si
tuează cu mult sub plan.

în comuna Livezile, in care 
activez in calitate de primar, 
localitate situată în zona ne- 
cooperativizată, cerința expri
mată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, cu privire la buna gospo
dărire a, pămintului, cultivarea 
intensivă a terenurilor și spo
rirea numărului de animale 
constituie un mobilizator imbold 
în desfășurarea unor acțiuni 
practice, pentru ridicarea ferti
lității solului, ameliorarea pa
jiștilor naturale, sporirea pro
ducțiilor in livezi și în zooteh
nie. Anul trecut am reușit să 
introducem în circuitul agricol 
o suprafață de 25 hectare și să 
cultivăm pentru prima dată la 
gospodăriile populației din a- 
ceastă zonă sfecla de zahăr.

Folosind sprijinul material și 
tehnic acordat de stat prin re
partizarea de semințe de cali
tate, substanțe pentru combate
rea dăunătorilor, îngrășăminte 
chimice, concomitent cu aplica
rea unor tehnologii adecvate, 
am obținut, în anul trecut, o 
producție ridicată de griu, po
rumb și cartofi la hectar.

Tradiția locală in ce privește

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ANTON LUNGU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara lărgită a Consiliului 

Național al Agriculturii are loc 

în continuare, vorbitorul a 
spus : Pe deplin convinși că 
aceste neajunsuri ne aparțin, 
ne-am reconsiderat modul de a 
acționa, fiind ferm hotăriți să 
repunem în toate drepturile ca
litatea muncii. Astfel, cerealele 
păioase au fost insămînțate în 
perioada optimă, în condiții de 
bună calitate și de densitatea 
prevăzută. Culturile de orz și 
grîu au răsărit și, încă din acest 
stadiu de vegetație, creează 
premisele unor recolte bune. 
Ne preocupăm de pe acum să 
pregătim temeinic sistemele de 
irigații, pe baza programului 
elaborat, să putem interveni, 
dacă va fi nevoie, să completăm 
prin udări necesarul de apă 
pentru plante. Am efectuat 
arăturile adinei pe toate su
prafețele planificate, s-a înche
iat acțiunea de pregătire a 
tuturor semințelor, iar în cîmp 
au fost transportate și încorpo
rate mari cantități de îngrășă
minte naturale și chimice.

Informînd despre rezultatele 
obținute în sectorul zootehnic, 
vorbitorul a subliniat că progra
mul de măsuri elaborat pen
tru 1986 garantează îndepli
nirea sarcinilor ce revin aces
tui sector, îndeplinirea obliga
țiilor la fondul de stat și pentru 
autoaprovizionare.

In încheiere, vorbitorul a asi
gurat că oamenii muncii din 
agricultura județului Teleorman 
sînt ferm hotărîți să contri
buie, prin valorificarea superi
oară a bazei tehnico-materiale 
de care dispun, prin întărirea 
ordinii și disciplinei, la sporirea 
continuă a producțiilor agrico
le, . participînd astfel la creș
terea avuției naționale, la 
prosperitatea scumpei noastre 
patrii.

cultura pajiștilor am stabilit și 
fundamentat științific măsurile 
de îmbunătățire și punere in 
valoare a tuturor pajiștilor, ast
fel îneît, în 1986, să obținem 
producția medie de 20 tone 
masă verde la hectar.

Analizînd însă în mod critic 
și autocritic activitatea desfă
șurată, trebuie să recunoaștem 
că în sectorul creșterii animale
lor s-au menținut și se mențin 
încă o serie de deficiențe, care 
au condus Ia nerealizarea efec
tivelor planificate și mai ales a 
livrărilor la fondul de stat. Tră- 
gînd maximum de învățăminte 
din lipsurile care s-au manifes
tat în activitatea cadrelor de 
conducere de la direcția agri
colă și a unor specialiști din 
unitățile de producție, vom în
treprinde măsuri concrete care 
să ducă la îmbunătățirea radi
cală a activității din acest 
sector.

în baza Programului unic 
elaborat din inițiativa și sub 
directa dumneavoastră îndru
mare, mult stimate tovarășe 
secretar general, biroul comi
tetului județean de partid a sta
bilit cadrul organizatoric nece
sar pentru sporirea producției 
agricole în gospodăriile perso
nale ale membrilor cooperatori 
și producătorilor particulari, în 
vederea creșterii contribuției a- 
cestora la fondul de autoaprovi
zionare și la fondul de stat.

în încheiere, dorim să vă în
credințăm, încă o dată, mult 

•stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea fermă a tuturor 
oamenilor muncii din agricul
tura județului Brașov de a 
munci cu dăruire și răspundere 
comunistă pentru a înde
plini exemplar sarcinile reie
șite din hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al partidului.

TOVARĂȘEI

pomicultura ne determină să a- 
cordăm o și mai mare atenție 
cultivării pomilor fructiferi, sar
cini importante revenindu-ne 
^iin Programul dezvoltării aces
tui sector.

Printr-o stăruitoare muncă 
organizatorică și politică de la 
om la om, de la gospodărie la 
gospodărie, am reușit să spo
rim efectivele de animale — 
ovine, bovine, precum și păsări. 
Trebuie să arăt însă că rezulta
tele nu ne mulțumesc. Iată de 
ce, sub semnul hotărîrii de a 
îndeplini exemplar sarcinile 
economice pe anul. 1986 și pe 
întregul cincinal, comitetul co
munal de partid este deplin 
conștient că va trebui să acțio
neze cu fermitate pentru ridi
carea conștiinței tuturor cetățe
nilor localității pentru a-i de
termina să lucreze pămîntul 
mai bine, pe baza celor mai 
moderne tehnologii. Chiar dacă 
este vorba de o agricultură 
dintr-o comună necooperativi- 
zată, pămintul este un bun al 
tuturor, o avuție de preț a tă
rii. Noul, progresul tehnic tre
buie să se afirme puternic, ast
fel îneît, așa cum ne îndemnați 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiecare palmă de pămint să fie 
valorificată și aici cu maximum 
de eficiență.

Am dezbătut în adunări ce
tățenești programele pentru dez
voltarea albinăritului, sericicul
turii, pentru creșterea iepurilor, 
creșterea unui număr corespun
zător de animale.

■ Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general — a 
spus în încheiere vorbitoarea — 
că oamenii muncii din agricul
tura județului Alba vor depune 
toate eforturile pentru îndepli
nirea neabătută a sarcinilor re
ieșite din aceste programe.

la început de an șl de nou cin
cinal și constituie un prilej de 
șnaliză a stadiului de înfăp
tuire a obiectivelor noii revolu
ții agrare, a perspectivelor de 
dezvoltare a agriculturii româ
nești, ramură de bază a econo-

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
miei naționale, care beneficiază 
de grija și îndrumarea nemij
locită a conducerii partidului și 
statului, a dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate to
varășe secretar general.

Vă rog să-mi permiteți ca 
în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Brăi
la să vă adresez cele mai pro
funde mulțumiri, dumneavoas
tră — ctitor și arhitect de țară 
nouă, personalitate politică 
ilustră a lumii contemporane, 
erou național al României, pro
motor neobosit al păcii și pro
gresului tuturor popoarelor — 
pentru sprijinul neprecupețit pe 
care l-ați acordat agriculturii 
brăilene, astfel ca și această 
zonă a patriei să beneficieze 
de marile împliniri ale perioa
dei de aur din istoria nea
mului ce cu îndreptățită 
mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Puternic mobilizați de hotărî
rile celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, am acționat 
cu mai multă fermitate, pe 
bază de programe, pentru folo
sirea judicioasă a bazei tehni
co-materiale a agriculturii, ceea 
ce ne-a permis să obținem bune 
realitate.

Analizînd cu toată exigența 
activitatea noastră, rezultatele 
obținute pe ansamblul agricul
turii județului, putem aprecia 
că acestea nu reflectă pe deplin 
posibilitățile de care dispunem, 
îndeosebi la porumb, ceea ce 
se datorează^ în primul rînd, 
lipsurilor manifestate în condu
cerea, organizarea și controlul 
exercitate de biroul comitetu
lui județean de partid și co
mitetul executiv al consiliului 
popular județean în aplicarea 
hotărîrilor de partid și de stat, 
pentru întronarea unui înalt 
spirit de răspundere, ordine și 
disciplină în toate sectoarele și 
unitățile agricole. S-au manifes
tat deficiente în ceea ce pri
vește gospodărirea și folosirea 
rațională a întregului fond 
funciar, fertilizarea cu îngră
șăminte naturale s-a făcut pe 
suprafețe mici, iar hibrizi; de 
porumb folosiți nu au avut în 
toate unitățile o structură co
respunzătoare. Amenajările pen
tru irigații nu au fost utiliza
te la întreaga capacitate.

în zootehnie nu am îndepli
nit integral sarcinile de plan și 
obligațiile la fondul de stat, da
torită lipsurilor manifestate în 
organizarea producției și a 
muncii. în respectarea normelor 
și tehnologiilor de creștere, în
grijire și furajare a animalelor.

Vorbitorul a arătat că atît or

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL

stimate 
general

Ceaușescu, 
partidului, 
încheierea

într-un adevărat 
etapă, de raportare 
rezultatelor dobîndite. 
datorie de conștiință

descifra 
fiecărei

Mult Iubite și 
tovarășe secretar 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Organizată. ,din 

tovarășului Nicolae 
secretarul general al 
la puțin , timp după 
cincinalului 1981-1985, la început 
de nou an agricol și, in ace
lași timp, de nou cincinal, 
Plenara Consiliului Național se 
constituie 
bilanț de 
exigentă a

Este o 
pentru mine să scot în eviden
tă, și cu acest prilej, meritele 
excepționale pe care le are se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
elaborarea și înfăptuirea 
practică a politicii partidu
lui, activitatea sa prodi
gioasă și devotamentul fără 
margini cu care slujește parti
dul, poporul, cauza socialismului 
și-a păcii în lume. Sînt unanim 
recunoscute înțelepciunea și 
modul său de gindire clarvăză
tor, capacitatea de a 
cerințele majore ale 
etape a construcției socialiste, 
puterea de a generaliza expe
riența practică, calitățile sale 
de mare strateg și vizionar, 
intransigența sa revoluționară.

Subliniem cu mîndrie și recu
noștință că, în perioada Ia care 
ne referim, agricultura Româ
niei a continuat să se înscrie 
ferm pe calea dezvoltării și 
modernizării. Realizările pre
zentate in cadrul lucrărilor 
plenarei,. chipul nou al satului 
românesc, transformarea radi
cală a bazei materiale, a însuși 
modului de a gîndi și acționa al 
celor ce lucrează în agricultură 
sint rodul preocupării perma
nente a partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, într-o viziune extrem de 
clară, a inițiat și fundamentat 
științific principiile noii revolu
ții agrare. în acest amplu pro
ces revoluționar se înscriu și 
măsurile adoptate recent de 
conducerea partidului, care ofe
ră cadrul propice organizării 
mai bune a activității de con
ducere a agriculturii. și indus
triei alimentare, creșterii răs
punderii organelor și organiza
țiilor de partid, organismelor de 
stat, a tuturor celor ce muncesc 
în aceste importante domenii, 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan, a hotărîrilor de partid, 
pentru respectarea legilor țării.

După ce s-a referit la nece
sitatea creșterii competenței, 
răspunderii și fermității tutu
ror celor ce-și desfășoară acti
vitatea în agricultură, vorbitorul 
a reliefat in continuare sarci
nile ce revin acestui sector de 
bază al economiei naționale spre 
care urmează să fie îndreptată 
toată atenția.

încep — a spus vorbitorul — 
referindu-mă la fondul fun
ciar, pentru că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a atras 
atenția în repetate rînduri asu
pra necesității de a gospodări 
cu maximă chibzuință această 
inestimabilă avuție națională. 
Viața a impus un adevăr in
contestabil : nu există pămînt 
bun și pămînt rău, ci numai oa
meni harnici și pricepuți sau, 
dimpotrivă, oameni mai puțin 
pricepuți și care nu știu sau nu 
vor să prețuiască la adevărata 
valoare pămîntul. Practica, e- 
xemplele prezentate în cadrul 
plenarei arată că acolo unde 
au fost făcute lucrări de dese
cări. de scarificare și afinare 
adîncă. unde s-au aplicat în 
mod judicios îngrășămintele or
ganice și amendamentele, unde 
au fost respectate cu strictețe 

ganele și organizațiile de partid, 
cit și specialiștii și cadrele cu 
funcții de conducere au tras 
toate învățămintele din lipsurile 
anului trecut și, pornind de la 
acestea, pentru anul agricol 
1986 au fost elaborate măsuri 
prin a căror aplicare se va asi
gura îndeplinirea integrală și 
chiar depășirea indicatorilor de 
plan la producția agricolă, ve
getală și animală. Astfel, au 
fost asigurate insămînțările în 
perioada optimă, s-au aplicat 
udări de răsărire pe 70 la sută 
din suprafața, de păioase de 
toamnă, s-a realizat o mai bună 
amplasare a culturilor, au fost 
stabilite tehnologiile specifice 
fiecărei culturi, munca a fost 
organizată pe baza acordului 
global și pe formații mixte de 
mecanizatori și cooperatori.

Potrivit programului național 
— a arătat vorbitorul — în acest 
an trebuie să finalizăm lucrările 
de amenajare la irigat a întregii 
suprafețe agricole a județului. 
Acționăm pentru valorificarea 
solurilor sărăturate, executăm 
amenajări de orezarii noi, vom 
extinde irigarea prin brazde. în
deosebi la porumb și legume, 
am executat lucrări de scarifi- 
care și afinare adîncă și vom 
continua această lucrare. în 
horticultura am amplasat cul
turile pe terenuri corespunză
toare, am stabilit pe fiecare 
unitate măsurile și acțiunile 
pentru asigurarea necesarului 
de răsaduri.

în zootehnie sîptem hotărîți 
să înlăturăm lipsurile și să re
cuperăm rămînerile în urmă. 
Acționăm pentru asigurarea fu
rajelor, extinderea pajiștilor 
cultivate. Aplicăm un program 
complex de măsuri pentru îm
bunătățirea activității de repro
ducție și selecție.

Acționăm, de asemenea, pen
tru aplicarea prevederilor din 
programele speciale privind 
dezvoltarea sericiculturii, api
culturii. pisciculturii, creșterea 
iepurilor și cultivarea ciuperci
lor. Acțiunea de contractare a 
produselor vegetale și anima
le, inclusiv cu gospodăriile 
populației, este practic înche
iată.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă rog să-mi permiteți 
să asigur plenara că activul de 
partid și de stat, specialiștii, 
toți oamenii muncii din județ 
sînt hotărîți să îndeplinească 
exemplar sarcinile ce le revin 
în anul 1986, adueîndu-și astfel 
o contribuție sporită la dezvol
tarea agriculturii românești, la 
înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

PACOSTE
tehnologiile, iar irigarea 
efectuat cu răspundere, rezulta
tele sint dintre cele mai bune. 
■Sintem chemați ca, în această 

..:;p®rioadă/să transpunerii în v.ta-

s-a

inițiativa,.;, ță psf^wil%.xțelui ■ mai , gr«n- 
" ' " dios program de ridicare a po

tențialului 
tului din 
noastre, 
mului au 
tară și ele 
tru fiecare județ, pentru fie
care unitate agricolă.

în strînsă legătură cu sarci
nile de folosire cît mai deplină 
a fondului funciar, vorbitorul a 
insistat asupra necesității de 
a se acționa cu hotărîre pentru 
sporirea producțiilor de porumb, 
respectindu-se riguros tehnolo
giile stabilite, folosirea rațio
nală, cu randament maxim, a 
terenurilor destinate bazei fu
rajere, asigurării, în general,. a 
unei furajări științific funda
mentate, pentru a se putea asi
gura o sporire rapidă a șep
telului, o creștere a producției 
animaliere.

Vom urmări cu insistență — 
a spus în continuare tovarășul 
Cornel Pacoste — aplicarea 

a noilor măsuri 
folosirea furajelor.

productiv al pămîn- 
istoria agriculturii 

Prevederile progra- 
în vedere întreaga 
sînt obligatorii pen-

neabătută 
privind 
creșterea răspunderii, a spiri
tului de ’ ordine și disciplină 
în ce privește producerea și 
gestionarea furajelor, fiecare 
județ urmînd să-și acopere, din 
sursele de care dispune, canti
tățile necesare. Decontarea fu
rajelor nu se va face și nu tre
buie admis să se facă decît în 
produse agroalimentare livrate. 
Ia fondul de stat.

Referindu-se în continuare la 
măsurile luate pentru sporirea 
șeptelului, vorbitorul a spus : 
Problema realizării efectivelor a 
fost discutată și analizată în 
repetate rînduri, dar în multe 
județe organele de specialitate, 
cadrele de conducere și specia
liștii din unitățile agricole nu 
o privesc cu toată răspunderea. 
Mă refer la faptul că nu s-a 
atins indicele de natalitate sta
bilit. că există multe animale 
infecunde, tarate, că nu reali
zăm efectivele prevăzute în 
plan, iar producția este, în 
multe unități, sub posibilități. 
Sîntem ferm hotărîți.să între
prindem toate măsurile nece
sare pentru a determina 
schimbarea radicală a modului 
de a gîndi și acționa al celor 
ce răspund și asigură organi
zarea reproducției, a furajării 
și îngrijirii animalelor.

Sarcini de mare 
revin specialiștilor, 
zentanți ai statului 
agricolă, ei poartă 
directă pentru buna organizare 
a producției și a muncii, in ve
derea obținerii de producții 
mari cu cheltuieli minime. 
Vom urmări sistematic ca toate 
cadrele de specialitate să se 
implice organic în activitatea 
unităților în care muncesc, să 
fundamenteze în mod economic 
fiecare măsură de ordin teh
nic pe care o preconizează. 
Spun aceasta întrucît unii ape
lează cu ușurință la căi și mij
loace costisitoare pentru reali
zarea producției — folosirea 
nejustificată a îngrășămintelor 
chimice, a erbicidelor, a insec- 
tofungicidelor, a combinelor, în 
timp ce forța de muncă a sa
telor rămîne nefolosită.

în legătură cu aceasta trebuie 
spus că, în unele cooperative 
agricole, consiliile de conducere 
nu urmăresc ca toți cooperato
rii să efectueze volumul de 
muncă prevăzut. Trebuie să în
țelegem cu toții că și în agri
cultură, ca în toate ramurile e- 
conomiei, este nevoie de ordine 
și disciplină, de răspundere 

răspundere 
Ca repre- 
în unitatea 

răspunderea

pentru fiecare lucrare executa
tă și fiecare leu cheltuit, că 
trebuie să angrenăm oamenii 
cu toate forțele în realizarea 
sarcinilor de plan.

Creșterea producției și a efi
cientei economico-financiare 
impune să ridicăm pe o treaptă 
superioară întreaga activitate 
de partid desfășurată in agri
cultură. Aprecierea muncii de 
partid este determinată în ul
timă instanță de modul în care 
se îndeplinesc sarcinile de plan 
și programele de dezvoltare e- 
conomico-socială. Trebuie să 
spunem deschis că nu întotdea
una organizațiile de partid au 
desfășurat o activitate rodnică, 
la nivelul actualelor exigențe. 
Controalele efectuate au scos 
în evidență că în unele organi
zații de partid nu se pun în 
dezbaterea comuniștilor proble
mele stringente care se ridică 
în activitatea de producție, pe 
cei care lucrează slab sau aduc 
prejudicii avuției obștești, nu 
iau operativ măsurile care se 
impun. în activitatea unor or
ganizații de partid, comitete co
munale și chiar organe județe
ne au loc manifestări de auto- 
mulțumire, incercări de justifi
care a nerealizării planului și 
programelor de dezvoltare. Sint, 
de asemenea, situații cînd a- 
cestea acceptă și chiar își însu
șesc cu ușurință motivările ne
întemeiate ale unor specialiști 
și conducători de unități, și 
chiar unele teorii înapoiate ale 
acestora referitoare, de exem
plu, la epoca de semănat, den
sitatea optimă și la alte verigi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DRAGOMIR STAN

Mult iubite șl stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Actualul forum al agricultu

rii românești se desfășoară în
tr-o atmosferă de puternică 
angajare, în care întreaga 
noastră națiune obține noi și 
importante realizări în muncă, 
sporind în acest mod măreția 
epocii pe care o trăim și 
pe care cu mîndrie patrio
tică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Lucrătorii ogoarelor din I.A.S. 
Lehliu, sub conducerea comite
tului de partid, au acționat 
pentru realizarea programelor 
de creștere a producțiilor agrico
le. Beneficiind din plin de roa
dele politicii agrare a partidu
lui, baza tehnico-materială a 
unității noastre a cunoscut o 
dezvoltare impetuoasă. Dacă în 
anul 1965 nu dispuneam de nici 
un hectar de teren irigat, as
tăzi întreaga suprafață este a- 
menajată pentru irigații, în- 
tr-un sistem modern.

în aceste condiții au sporit 
producțiile de cereale, creșteri 
însemnate realizind și, la .cele
lalte culturi, cu toate influen
țele negative ale secetei din 
anul 1985. Nu sintem însă mul
țumiți de rezultatele cu care am 
încheiat anul, deoarece nu am 
acționat cu suficientă răspun
dere pentru mai buna organi
zare și desfășurare a campa
niilor agricole, pentru folosirea 
eficientă a fiecărui metru pă
trat de pămint. învățînd din 
neajunsurile ce s-au manifestat 
în munca noastră, am analizat

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
EMERIC MOLNAR

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,
Lucrările Plenarei Consiliu

lui Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor se 
desfășoară intr-un climat poli
tic deosebit pentru poporul ro
mân : aniversarea cu puțin timp 
în urmă a activității revoluțio
nare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a zilei 
sale de naștere, prilej cu care 
comuniștii, întregul nostru po
por și-au exprimat, încă o 
dată, profunda recunoștință, 
sentimentele de dragoste și 
nețărmurită prețuire față de 
personalitatea ilustră a celui 
care de peste 20 de ani conduce 
destinele țării și ale poporului.

La rodnicul bilanț al ultime
lor două decenii, perioadă pe 
care cu mîndrie patrio
tică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", agricultu
ra noastră, așezată la locul de 
cinste pe care il merită in eco
nomia națională, aduce o im
portantă contribuție prin pro- 
ducțiileytot mai mari, prin efi
ciența ei în continuă creștere.

Vorbesc în numele lucrători
lor ogoarelor județului Harghi
ta. unde, ca pe întreg cuprin
sul patriei, a crescut perma
nent nivelul de trai al popu
lației de la sate, au crescut sti
ma și prețuirea față de mun
ca țăranului, a mecanizatoru
lui. a agriculturii în general. 
Pentru toate succesele obținu
te în această perioadă expri
măm încă o dată cele mai 
calde mulțumiri, ‘ întrea
ga recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și îl asigu
răm că nu vom precupeți nici 
un efort, că vom munci cu dă
ruire pentru înfăptuirea neabă
tută a tuturor hotărîrilor parti
dului și statului nostru.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Tușnad, al cărei pre

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN BĂDILAȘ

Mult iubite și stimate
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara noastră se înscrie in 

contextul preocupărilor stator
nice ale partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea 
continuă a acestor importante 
ramuri ale economiei naționale. 
Toate marile realizări obținute 
de poporul nostru în cele două 

tehnologice. Neajunsuri există 
și in ce privește munca de în
drumare și control.

Secția pentru problemele de 
agricultură a C.C. al P.C.R. va 
controla, îndruma și acorda tot 
sprijinul organelor și organiza
țiilor de partid pentru a în
trona ordine și disciplină de- 
săvîrșite în întreaga activitate 
din agricultură, spirit de mun
că revoluționar și răspundere 
maximă în munca pe care o 
desfășurăm fiecare.

în activitatea de partid vom 
pune un accent deosebit pe 
munca concretă, apreciind oa
menii nu după modul în care 
vorbesc sau își fac autocritica, 
ci după rezultatele pe care le 
obțin. Vom milita activ ca 
formele de organizare și for
mele de conducere din agricul
tură, promovate recent de con
ducerea partidului, să fie efi
cient folosite, pentru ca orga
nele de conducere colectivă de 
la toate verigile organizatorice 
ale agriculturii să-și exercite 
integral, cu competență și răs
pundere atribuțiile și sarcinile 
cu care au fost învestite. Vă a- 
sigur și cu acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd 
strălucitul dumneavoastră exem
plu de dăruire în muncă, de 
spirit partinic și cutezanță re
voluționară, nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne aduce 
întreaga contribuție la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a întregii poli
tici interne și externe a parti
dului.

la fața locului activitatea fiecă
rei ferme și sector de produc
ție și am stabilit programe de 
măsuri tehnico-organizatorice 
pentru a căror aplicare vom ac
ționa neabătut.

Orientind activitatea pe baza 
unor programe speciale. am 
stabilit sarcini și responsabili
tăți precise, care să asigure ri
dicarea producțiilor agricole ve
getale și animale la niveluri tot 
mai înalte. Sîntem pe deplin 
conștienți. că, în condițiile apli
cării noului mecanism econo- 
mico-financiar, fiecare activita
te trebuie să se finalizeze cu 
beneficii. în acest sens, pe baza 
măsurilor adoptate, am creat 
cadrul organizatoric necesar și 
condițiile propice pentru depă
șirea planului.

Programul de pregătire a 
campaniei agricole de primă
vară se realizează în cele mai 
bune condiții. Ne-am asigu
rat întregul necesar de sămînță 
și sîntem în stadiul de finali
zare a reparațiilor tractoarelor 
și mașinilor agricole, precum și 
a instalațiilor de irigații. A- 
ceasta ne va da posibilitatea să 
înregistrăm rezultate superioare' 
4n: muncă, în felul: de a gîndi și 
de a acționa al fiecărui specia
list și lucrător, punînd în va
loare marile rezerve și posibili
tăți pe care le are întreprin
derea.

întregul nostru colectiv se an
gajează să nu precupețească 
nici un efort pentru obținerea 
de recolte tot mai bogate, care 
să justifice eforturile materiale 
pe care le fac partidul și sta
tul, pentru dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a agricul
turii noastre socialiste.

ședinte sînt. a obținut rezul
tate bune în cincinalul recent 
încheiat și relativ bune în a- 
nul 1985. în ultimii cinci ani 
am sporit averea comună a co
operativei cu 50 la sută, reali- 
zind venituri tot mai însemna
te prin sporurile de recoltă și 
prin rezultatele obținute în 
creșterea vitelor.

în continuare, după ce a pre
zentat producțiile la hectar ob
ținute anul trecut, vorbitorul a 
spus:

între sarcinile pe care le a- 
vem am înțeles că trebuie să 
acordăm o mai mare atenție 
activității industriei mici ; 
să-mi fie îngăduit a spune că 
am obținut, in anul trecut, din 
această activitate o creștere a 
veniturilor cu 85 la sută mai 
mare față de ar.ul 1981.

Făcînd bilanțul acestui cin
cinal, pot informa că, față de 
nivelul cincinalului trecut, pro
ducția globală agricolă a cres
cut cu 52 la sută, producția- 
marfă cu 36 la sută, unitatea 
noastră încheind fiecare an cu 
beneficii. Sîntem însă con- 
știenți că rezultatele puteau fi 
mai bune, că producțiile pu
teau atinge niveluri mai ridi
cate dacă nu s-ar fi manifes
tat și unele lipsuri în organi
zarea și mobilizarea noastră, 
dacă fiecare cooperator și me
canizator ar fi dovedit înțele
gerea deplină a importanței 
sarcinilor mărețe pe care le 
avem de îndeplinit.

Doresc ca în numele coope
ratorilor, mecanizatorilor și 
specialiștilor de la cooperativa 
agricolă de producție Tușnad și 
din întregul județ Harghita să 
vă asigur, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munți cu multă răspundere 
pentru realizarea sarcinilor ce 
ne stau în față. Vom acționa 
hotărît pentru ca noua revolu
ție agrară să însemne și la noi 
producții vegetale și animale 
tot mai mari, stabile și sigure, 
un nivel de trai tot mai ridi
cat.

decenii care au urmat Con
gresului al IX-lea al partidu
lui sînt nemijlocit legate de 
numele și grandioasa activitate 
teoretică și practică ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
poartă amprenta gîndirii sale 
înțelepte și clarvăzătoare, a cu
tezanței revoluționare, grijii 
statornice pe care o manifestă 
pentru creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului nostru popor.

Referindu-se la rezultatele 
obținute în cadrul comunei 
Luncavița, vorbitorul a subli
niat că, in 1985, unitățile agri
cole de pe raza comunei au 
realizat planul la porumb, sec
torul zootehnic a onorăt în în
tregime sarcinile de livrare la 
fondul de stat. O atenție deo
sebită s-a acordat folosirii re
surselor locale în vederea creș
terii eficienței activității uni
tăților agricole. în zona de bal
tă a comunei, cooperativa agri
colă Luncavița a organizat o 
fermă de creștere a porcilor, 
folosind resursele furajere e- 
xistente în baltă pentru hrana 
animalelor. Experiența acumu
lată va fi generalizată în acest 
an în toate cooperativele agri
cole din zona de baltă. Rezul
tate. bune s-au înregistrat și în 
ce privește înfăptuirea preve
derilor programului unic de 
creștere a efectivelor de ani
male, a producțiilor vegetale in 
gospodăriile populației, spori
rea contribuției acestora la fon
dul de stat.

Analizînd cu responsabilitate 
comunistă rezultatele muncii 
noastre, a subliniat în conti
nuare vorbitorul, trebuie să a- 
rătăm că acestea nu ne satis
fac, nefiind pe măsura bazei 
tehnico-materiale cu care sîn
tem dotați. Realizarea unor 
producții slabe la floarea-soa- 
relui, de exemplu, se datorează

CUVlNTUL 
MARIA

. Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați 
tovarăși,

în numele comuniștilor și al 
celorlalți oameni ai muncii din 
județul Argeș, exprim cele mai 
calde mulțumiri și sentimente de 
aleasă prețuire și recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele României socialiste, 
pentru contribuția excepțională, 
hotărîtoare, pe care o aduce la- 
fundamentarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru grija deosebită pe care 
o poartă modernizării și intensi
ficării producției agricole, reali
zării unei noi și profunde revo
luții agrare, pentru făurirea 
noului destin socialist și comu
nist al patriei noastre. Acțio- 
nînd în lumina orientărilor și 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 1985, pe 
baza programelor adoptate, sub 
îndrumarea comitetului jude
țean de partid, am , întreprins 
ample acțiuni pentru mai buna 
folosire a fondului funciar, pu
nerea în valoare a fiecărei su
prafețe de teren, am organizat 
în mai bune condiții campa
niile agricole, de însămi n tare, 
întreținere și recoltare, iar în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VIRGIL NICOLESCU

Mult _ stimate șl iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara noastră, organizată 

din inițiativa tovarășului . 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, reliefează 
încă o dată, prin problemati
ca amplă supusă dezbaterii, 
preocuparea statornică a condu
cătorului partidului și statului 
nostru pentru perfecționarea 
activității desfășurate în aceas
tă ramură de bază a econo
miei naționale. Vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele tu
turor oamenilor muncii din 
agricultura județului Dîmbo
vița, să exprim, cu deosebit 
respect, sentimentele de înaltă 
stimă și prețuire, omagiul 
fierbinte față de neobosi
ta și îndelungata activitate 
desfășurată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea multilaterală și pro
gresul continuu al României.

Lucrătorii din unitățile a- 
gricole dimbovițene, situind în 
centrul activității lor înfăptui
rea sarcinilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia gospodărirea judi
cioasă a pămintului, au executat 
o scrie de lucrări pentru creș
terea continuă a potențialului 
productiv al suprafețelor culti
vate. Trebuie să spunem insă 
că nu am făcut totul în această 
privință, întrucît in județul nos
tru mai continuă să existe su
prafețe de teren agricol de pe 
care se obțin încă producții a- 
gricole scăzute. în deplină 
concordanță cu sarcinile trasa
te de secretarul general al 
partidului privind obținerea de 
recolte sigure și stabile, orga
nele agricole au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea, în acest 
an, a activității în domeniul 
producției agricole vegetale.

în acest cadru, vorbitorul a 
înfățișat acțiunile întreprinse 
pentru executarea în cele mai 
bune condiții a lucrărilor de în- 
sămînțare a cerealelor păioase, 
a arăturilor de toamnă pe în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION POPESCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Acum, cînd întregul nostru 

popor v-a sărbătorit cu cele
mai alese sentimente de dra
goste, gindurile nostre se în
dreaptă cu recunoștință către 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mulțumindu-vă din adîncul ini
mii pentru tot ceea ce ați fă
cut și faceți cu fierbinte pa
triotism ca România socialistă 
să urce continuu pe trepte tot 
mai înalte de progres și civili
zație, să ocupe un loc tot mai 
demn în rîndul națiunilor lumii, 

în strategia construcției socia
liste și comuniste în România, 
agricultura ocupă un loc aparte. 
Drumul său continuu ascendent 

faptului că nu s-a acționat cu 
perseverentă și răspundere 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru respectarea ri
guroasă a tehnologiilor și gos
podărirea corespunzătoare a 
fondului funciar. Biroul comi
tetului comunal, organizațiile de 
partid din fiecare unitate au 
analizat cauzele care au de
terminat lipsurile manifestate 
și au stabilit măsuri eficiente 
pentru ca rezultatele să fie pe 
măsura posibilităților.

în acest scop, am semănat în 
perioada optimă toate cereale
le de toamnă, folosind semin
țe din soiuri corespunzătoare 
condițiilor de climă și sol din 
zona noastră, s-au efectuat a- 
răturile de toamnă pe toate su
prafețele, s-a definitivat am
plasarea culturilor de primăva
ră. La ora actuală, toți locui
torii comunei știu precis ce lu
crări agricole au de efectuat șl 
se pregătesc în cadrul învăță- 
mîntului agrozootehnic pentru 
însușirea tehnologiilor stabilite.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, a spus vorbitorul în înche
iere, că vom acționa pentru în
făptuirea neabătută a sarcini
lor ce ne revin, a politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, politică pusă în 
slujba păcii, a fericirii poporu
lui.

TOVARĂȘEI 
VINTILĂ

zootehnie am realizat planul 
de carne la fondul de stat.

Cu toate acestea, a relevat 
vorbitoarea, rezultatele anului 
trecut nu reflectă posibilitățile 
de care dispunem, și aceasta se 
datorează, în primul rînd, nea
junsurilor în gospodărirea pă- 
mîntului, a bazei tehnico-mate
riale, în organizarea muncii.

După ce a prezentat unele as
pecte negative din activitatea 
unor unități agricole, coopera
tiste și de stat, din munca unor 
organe și organizații locale de 
partid, vorbitoarea a arătat că 
au fost trase toate concluziile 
din experiența anului agricol 
trecut și că, pe baza planurilor 
de măsuri întocmite, se acțio
nează cu fermitate pentru a se 
îndeplini toți indicatorii de 
plan, fixați pentru agricultura 
județului. Există pentru aceasta 
toate condițiile tehnice și mate
riale asigurate.

Ne angajăm în fața plenarei, 
a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa, în continuare, cu 
răspundere și devotament pen
tru a schimba în mod radical 
situația din agricultura județu
lui Argeș, pentru a obține re
zultate bune, așa cum cer inte
resele economiei naționale, a 
spus vorbitoarea în încheiere.

treaga suprafață planificată, 
pentru îmbunătățirea produc
ției în horticultura — sector cu 
pondere in agricultura județu
lui — în pomicultură, legumi
cultura, precum și în zootehnie, 
îndeosebi prin creșterea și a- 
meliorarea raselor de animale 
și îmbunătățirea bazei furajere.

După ce a prezentat pe larg 
măsurile de sporire a șeptelu
lui și- a producției animaliere, 
de depășire a unor greutăți a- 
părute in anul agricol trecut, 
vorbitorul a spus: Urmărind a- 
plicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico- 
financidr, a Legii privind auto- 
conducerea, autogestiunea și 
autofinanțarea unităților, în 
activitatea de viitor vom ac
ționa pentru îmbunătățirea sis
temului de conducere al unită
ților pe bază de buget de veni
turi și cheltuieli.

în vederea îndeplinirii sarci
nilor de plan pe anul 1986, care 
prevăd pentru agricultura ju
dețului Dimbovița importante 
sporuri pe deplin realizabile, 
comitetul județean de partid a 
stabilit o serie de măsuri pri
vind îmbunătățirea muncii in 
scopul creșterii producției ve
getale și a efectivelor de ani
male. Conștienți de faptul că 
obținerea unei producții a- 
gricole sporite și de bună cali
tate presupune intensificarea 
activității de cercetare științifi
că, cu sprijinul instituțiilor 
centrale de cercetare agricolă 
au fost aplicate programe spe
ciale de cercetare științifică, 
îndeosebi in cele 4 unități de 
producție și cercetare din ju
dețul nostru. Vom asigura un 
cadru optim tjehnico-organiza- 
toric pentru ca' rezultatele cer
cetării științifice, cît și noută
țile din domeniu să fie grabnic 
generalizate în practica pro
ductivă curentă.

în încheiere, vorbitorul a ex
primat angajamentul ferm al 
lucrătorilor din agricultura 
dimbovițeană de a face totul 
pentru realizarea sarcinilor ce 
revin agriculturii noastre din 
planul de stat pe anul 1986.

ca și obiectivele cutezătoare 
care ne stau în față în noul 
cincinal și pînă în anul 2000 
reprezintă materializarea con
ceptului noii revoluții agrare, 
gindită și elaborată de dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, cu clarviziunea științifică și 
cutezanța care vă sînt proprii și 
care au imprimat întregii opere 
constructive din patria noastră 
un dinamism fără precedent.

Organizată din inițiativa dum
neavoastră, Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agricul
turii are o importanță excepțio
nală pentru această ramură de 
bază a economiei naționale. Pre
vederile Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1986 corespund
(Continuare în pag. a IV-a)
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HOTARIRE-APEL
a Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii

Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

întixunit în ședință plenară lărgită în zi
lele de 12-14 februarie 1986, Consiliul Na
țional al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor a ana
lizat, 8ntr-un spirit de înaltă responsabili
tate revoluționară, în lumina exigențelor și 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 13-14 noiembrie 1985, la 
Congresul științei și învățămîntului, precum 
și la șeîdința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 6 februarie a.c., rezul
tatele obțținute în aceste importante ramuri 
și sectoaite ale economiei naționale în anul 
și cincinalul pe care le-am încheiat, sar
cinile ce »ievin acestora în 1986, primul an 
al celui dfe-al optulea cincinal, din hotă- 
rîrile Congresului al Xlll-lea al partidului.

Plenara a dezbătut și aprobat Raportul 
privind corttciuziile ce se desprind din acti
vitatea desfășurată în agricultură în anul
1985 ; sardinile șl măsurile ce trebuie în
treprinse pentru realizarea prevederilor din 
Directivele Congresului al Xlll-lea al P.C.R. 
cu privire fa dezvoltarea agriculturii și in
dustriei alimentare pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, în vederea îndeplinirii pianului 
pe 1986 ; un Important număr de progra
me speciale pentru diferite sectoare ale 
agriculturii și industriei alimentare în anul
1986 și în perspectivă ; Programul de mă
suri privind pregătirea și desfășurarea 
campaniei agricole de primăvară ; convo
carea Congresului consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al între
gii țărănimi, ai consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară și achiziționarea 
produselor agricole, silvicultură și gospodă
rirea apelor. (

Exprimînd totala lor adeziune la politica 
Internă și externa a partidului și statului 
nostru, participanții la plenară au adus un 
fierbinte omagiu secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru energia, 
devotamentul și dăruirea revoluționară cu 
care acționează în vederea înfloririi conti
nue a patriei, creșterii bunăstării întreqului 
nostru popor, ridicării țării pe culmile lu
minoase ale socialismului și comunismului, 
sporirii prestigiului și rolului României în 
lume. A fost reafirmată profunda recunoș
tință față de conducătorul iubit al parti
dului și statului pentru grija statornică pe 
care o acordă dezvoltării acestor importan
te ramuri și sectoare ale economiei, creș
terii aportului lor la sporirea avuției na
ționale, la ridicarea nivelului de trai al 
întregii noastre națiuni.

Plenara dă o înaltă apreciere ma
gistralei cuvîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vast și mobilizator 
program de muncă și viață pe care toți cei 
ce lucrează în agricultură îl vor pune la 
baza întregii lor activități pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan pe 
1986 și pe întregul cincinal.

In numele oamenilor muncii din agricul
tură, industria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, participant la plena
ră își însușesc întru totul sarcinile, indica
țiile și orientările cuprinse în acest docu
ment de excepțională însemnătate și se 
angajează in fața poporului, a partidului 
și a secretarului său general să facă to
tul, să nu precupețească nici un efort 
pentru creșterea puternică a producțiilor 
vegetale și animale, a rentabilității și efi
cienței economice în fiecare unitate șl sec
tor de activitate.

Participant la plenară și-au exprimat 
hotărirea fermă de a acționa cu întreaga 
energie pentru ca, încă din acest an, să 
fie lichidate cu desăvîrșire stările negative, 
lipsurile care s-au manifestat, să fie îm
bunătățită și perfecționată întreaga activi
tate, în vederea îndeplinirii în cele mai 
bune condiții a planului, a programelor 
existente, a creșterii și mai puternice a 
contribuției agriculturii la dezvoltarea ge
nerală a țării noastre, la înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al Xlll-lea, a Progra
mului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a 
patriei spre comunism.

Puternic mobilizați de însuflețitorul în
demn al tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
o se face totul pentru creșterea producției 
agricole, particlpanții la plenară exprimă 
hotărirea nestrămutată a oamenilor muncii 
din agricultură de a acționa cu perseve
rență pentru realizarea indicilor prevăzuți 
pe acest an, pentru infăptuirea, in actualul 
cincinal, a noii revoluții agrare, care pre
supune o transformare a organizării și pro
ducției agricole, a însuși modului de gîn- 
dire, de viață și de muncă al tuturor oa
menilor muncii din qgricultură, al întregii 
țărănimi.

Plenara cere Ministerului Agri
culturii, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, organelor agricole jude
țene, conducerilor unităților, spe
cialiștilor și țăranilor cooperatori, 
mecanizatorilor, tuturor celor 
care dețin terenuri agricole să 
facă totul pentru folosirea cu 
randament maxim a bazei teh
nico-materiale, pentru aplicarea 
cu strictețe a tehnologiilor reco
mandate, în scopul realizării și 
depășirii planului la producția 
de cereale — sarcină principală 

a agriculturii — a obținerii de re
colte mult sporite de plante teh
nice, legume, fructe, struguri, 
în conformitate cu programele 
aprobate de conducerea parti
dului și statului nostru.

Avînd în vedere însemnătatea deosebită 
pe care o are pămîntul, ca principal mij
loc de producție și avuție națională de cel 
mai mare preț, o atenție prioritară va fi 
acordată organizării teritoriului, lucrărilor 
agropedoameliorative, bunei gospodăriri și 
ridicării potențialului productiv al fondu
lui funciar.

Plenara cheamă țăranii coope
ratori, pe mecanizatorii, specia
liștii, pe lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat, pe toți 
locuitorii satelor să utilizeze cu 
cea mai mare chibzuință fiecare 
palmă de pămînt, indiferent de 
deținător, să participe cu toate 
forțele la introducerea in circui
tul agricol, conform programelor 
întocmite, a noi suprafețe de 
teren, pentru extinderea culturi
lor intercalate, a culturilor succe
sive, asigurindu-se astfel folosi
rea intensivă a întregii suprafețe 
arabile a țării.

Pornind de la obiectivele noii 
revoluții agrare, plenara cere 
Ministerului Agriculturii, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Consiliului 
Național al Apelor, consiliilor 
populare, conducerilor unităților, 
tuturor organelor și instituțiilor 
centrale și locale care răspund 
de conservarea și ridicarea ca
pacității productive a solurilor și 
buna gospodărire a apelor, să ia 
măsurile organizatorice și tehni
ce corespunzătoare pentru folo
sirea integrală a forței de muncă 
și a utilajelor, astfel incit să fie 
realizate, recepționate și date la 
timp in funcțiune toate obiecti
vele prevăzute pentru anul 1986 
in domeniul irigațiilor și al ce
lorlalte lucrări de imbunătâțiri 
funciare. In toate județele, in 
toate localitățile, in toate unită
țile agricole se va acționa in 
continuare, cu forțe sporite, pe 
baza programelor special elabo
rate, pentru executarea, in sis
teme mari și locale, a amenajă
rilor pentru irigații, a lucrărilor 
de desecări și combatere a ero
ziunii solului, de scarificare și 
afinare adincă a terenurilor.

In vederea creșterii potenția
lului productiv al pămintului și 
sporirii, pe această bază, a re
coltelor de cereale, plante teh
nice, legume și la celelalte cul
turi, o atenție deosebită va fi 
acordată, pe întreaga perioadă 
de iarnă și primăvară, fertilizării, 
terenurilor, organizării raționale 
a acestora, pe sole mai mici, în 
raport de relief și de sol, desfă
șurării in bune condiții a acti
vității in întregul an agricol — de 
la insămințare pinâ la recoltare.

Plenara cheamă cooperatorii, 
lucrătorii din I.A.S. și S.M.A., pe 
toți locuitorii satelor să se pre
ocupe mai intens de transportul 
pe cimp al tuturor îngrășăminte
lor organice existente în fermele 
de animale ale unităților agri
cole, in gospodăriile personale 
ale membrilor cooperatori și in 
cele ale producătorilor din zone
le necooperativizate. Se va acor
da prioritate terenurilor rezervate 
culturilor intensive de porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
celor legumicole, furajelor, pre
cum și plantațiilor de pomi și 
viță de vie.

Este necesar sâ se acționeze, cu spirit 
de răspundere și cu deosebită grijă, pen
tru asigurarea bunei funcționări, încă din 
primele zile ale primăverii, a întregului 
parc de mașini și tractoare necesare lu
crărilor agricole, precum și a instalațiilor 
pentru irigat.

Plenara cere Ministerului Agri
culturii, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, organelor agricole jude
țene, consiliilor unice agroindus
triale, conducerilor unităților, 
specialiștilor să ia măsuri pen
tru folosirea cu randament sporit 
a tractoarelor în tot timpul anu

lui, atît la lucrările din cimp, vii 
și livezi, cit și la transportul pro
duselor agricole.

Plenara subliniază înalta în
datorire a mecanizatorilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii din 
agricultură de a face totul pen
tru buna întreținere a tractoare
lor și mașinilor agricole, econo
misirea energiei electrice și a 
combustibililor, pentru recupera
rea, recondiționarea și refolosi- 
rea pieselor și materialelor.

In lumina indicațiilor și orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, o atenție deosebită 
se va acorda, în continuare, zootehniei, 
creșterii îndeosebi a efectivelor de bovine 
și ovine, astfel încît să nu existe coope
rativă sau unitate agricolă de stat fără 
animale, avîndu-se permanent în vedere 
că aceasta este una dintre problemele 
esențiale pentru dezvoltarea economico- 
soclală a unităților respective, pentru reali
zarea programelor de autoaprovizionare a 
populației și satisfacerea altor necesități 
ale economiei naționale.

Se va acționa, totodată, pentru înfăp
tuirea exemplară a programelor cu privire 
la sericicultură, apicultură, piscicultură, 
creșterea iepurilor de casă și a animalelor 
pentru blană.

Se impune să se acorde o atenție deo
sebită dezvoltării bazei furajere, prin folo
sirea în întregime a pășunilor, a fînețelor 
naturale, prin creșterea producțiilor lor, 
precum și prin folosirea altor posibilități 
naturale, a pășunatului în păduri și prin 
extinderea culturii a doua, îndeosebi la 
porumb și alte plante furajere.

Plenara cere Ministerului Agri
culturii, Ministerului Industriei 
Alimentare și al Achiziționării 
Produselor Agricole, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, organelor agri
cole locale să desfășoare o neîn
treruptă muncă de îndrumare și 
control, menită să asigure îmbu
nătățirea activității din zooteh
nie, întărirea spiritului de ordine 
și disciplină în fiecare fermă, la 
fiecare loc de muncă. îngrijitorii 
și crescătorii de animale, cadrele 
tehnice și de conducere din uni
tăți să acționeze cu toată hotărî- 
rea pentru sporirea și amelio
rarea efectivului de animale, 
pentru creșterea producției de 
lapte, carne, lină și ouă. Ple
nara apreciază că se impune 
luarea tuturor măsurilor pentru 
generalizarea în întreprinderile 
agricole de stat, cooperativele 
agricole și asociațiile economice, 
ca și în rîndul crescătorilor de 
animale din zonele necooperati
vizate a tehnologiilor înaintate 
recomandate de institutele știin
țifice de specialitate, a experien
ței fruntașilor, astfel incit să se 
asigure realizarea integrală a 
planului de stat, a programelor 
de autoconducere și autoaprovi
zionare. Se va urmări buna des
fășurare a procesului de repro
ducție a animalelor, îngrijirea 
și hrănirea corespunzătoare a 
acestora, îndeosebi în perioada 
de stabulație, organizarea creș
terii exemplarelor tinere destina
te sâ mărească sau sâ înlocu
iască efectivele-matcă, atingerea 
greutății optime a animalelor 
destinate sacrificării, cu consu
muri specifice și cheltuieli mate
riale cit mai scăzute.

Este necesar sâ se urmărească 
cu rigurozitate modul in care sint 
produse și gospodărite, in fie
care unitate și fermă de anima
le, nutrețurile, luîndu-se măsuri 
energice pentru evitarea oricărei 
risipe, pentru sporirea valorii nu
tritive a furajelor prin prepararea 
acestora înainte de a fi adminis
trate în hrana animalelor. De 
asemenea, plenara cheamă toți 
locuitorii satelor, tineretul din 
mediul rural sâ continue cu in
tensitate, in toate perioadele 
favorabile, lucrările de întreține
re și ameliorare a pășunilor și 
fînețelor naturale, inclusiv a ce
lor din fondul forestier, astfel 
încît, prin curățiri, fertilizări, în- 
sâmînțâri și supraînsămînțâri, să 
fie pus deplin în valoare acest 
bogat izvor de nutrețuri pe care 
îl reprezintă pajiștile naturale. 
Vor continua, totodată, lucrările 
de modernizare a grajdurilor și 
saivanelor.

Ministerul Agriculturii și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, organele agricole județene, con
siliile unice agroindustriale vor controla 
sistematic modul în care se înfăptuiesc 
hotărîrile adoptate și măsurile stabilite în 
cadrul adunărilor generale de dare de 
seamă și bilanț privind activitatea eco
nomică din anul 1985. Se va acționa cu 
fermitate pentru buna organizare și condu
cere a procesului de producție, întărirea 
ordiniî și disciplinei, cunoașterea și res
pectarea legilor și hotărîrilor, aplicarea 
principiilor noului mecanism economic, ale 
autoconducerii, autogestiunii și autoapro- 
vizionării, pentru organizarea și retribuirea 
muncii pe baza acordului global, pentru 
îndeplinirea obligațiilor contractuale pri
vind livrarea produselor agricole la fondul 
de stat.

Un rol deosebit în sporirea producțiilor 
și buna desfășurare a activității în toate 
sectoarele îl are continua perfecționare a 
pregătirii cadrelor, înarmarea acestora cu 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ridicarea nivelului de pregătire politică și 
profesională a tuturor celor ce muncesc pe 
ogoare. Trebuie să se facă totul ca spe
cialiștii agricoli să-și îndeplinească rolul 
foarte important de organizatori ai produc
ției agricole, de a asigura înfăptuirea 
revoluției tehnico-științifice in agricultură.

Plenara cere tuturor factorilor 
responsabili sâ ia toate măsurile 
pentru îmbunătățirea invâțâmin- 
tului agricol, a activității de for
mare a cadrelor, de ridicare a 
gradului de calificare profesio
nală a mecanizatorilor și specia
liștilor, a tuturor celor care lu
crează în agricultură, asigurîn- 
du-se, pe această bază, însuși
rea principiilor moderne, eficien
te de organizare și conducere a 
unei agriculturi intensive, de 
înalt randament.

în spiritul orientărilor și sarcinilor trasate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul științei și invățămîntului, cercetarea 
științifică este chemată să-și sporească și 
să-și îmbunătățească neîncetat activitatea 
pentru continua dezvoltare și modernizare 
a agriculturii, să acorde o atenție deose
bită creșterii potențialului productiv al 
pămintului, creării de noi soiuri și hibrizi 
de plante cu calități superioare, mai tim
purii și mai rezistente la ger, secetă și 
boli, de noi rase de animale cu valoare 
biologică și însușiri productive superioare, 
perfecționării tehnologiilor folosite în cul
tura vegetală și în zootehnie.

Plenara cere Academiei de 
științe agricole și silvice și chea
mă pe cercetători, pe toți oa
menii muncii din institutele și 
stațiunile de cercetare sâ se an
gajeze mai ferm, mai hotărît in 
traducerea exemplară in viață a 
programelor existente, în înfăp
tuirea noii revoluții agrare. Spe
cialiștii agricoli trebuie sâ pri
vească în perspectivă cu mai 
multă îndrăzneală, să-și spo
rească contribuția la generaliza
rea în întreaga agricultură a re
zultatelor înregistrate de unitățile 
fruntașe, sâ obțină noi soiuri de 
plante și rase de animale supe
rioare, rezistente Ia boli și dău
nători, noi tehnologii de furaja
re, iar cei ce lucrează în dome
niul medicinei veterinare sâ se 
angajeze cu toate forțele și să ia 
toate măsurile care se impun 
pentru creșterea natalității la 
toate speciile de animale, pentru 
asigurarea unei înalte eficiențe 
a producției vegetale și animale 
din țara noastră.

Oameni ai muncii din agricultură, industria alimentară, 
silvicultură, din domeniul gospodăririi apelor, să facem totul 
pentru pregătirea în cele mai bune condiții a apropiatei 
campanii agricole de primăvară, pentru îndeplinirea exemplară 
a programelor adoptate de plenara noastră lărgită, să acționăm 
neabătut pentru transpunerea în viață a orientărilor și indica
țiilor cuprinse în magistrala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor ce ne revin din documentele 
Congresului al Xlll-lea I

Să facem ca 1986, primul an al celui de-al optulea cincinal, 
să fie anul unor producții bogate în toate sectoarele agri
culturii, anul unor noi și importante progrese pe calea 
înfăptuirii noii revoluții agrare în România / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >

Sarcini importante stau în fața industriei 
alimentare. Analizînd în spirit critic și 
autocritic rezultatele obținute, și pornind de 
la orientările și indicațiile pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu le-a formulat în le
gătură cu activitatea din această ramură, 
ca și de la măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Plenara 
lărgită a Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru creșterea produc
ției și diversificarea produselor alimentare, 
pentru contractarea, achiziționarea și valo
rificarea superioară a materiilor prime 
agricole în unitățile prelucrătoare.

Plenara cere Ministerului In
dustriei Alimentare și Achizițio
nării Produselor Agricole, cen
tralelor de specialitate, consilii
lor județene pentru industriali
zarea și achiziționarea produse
lor agricole sâ acționeze cu spi
rit revoluționar pentru folosirea 
mai eficientă a capacităților, 
creșterea productivității muncii, 
ridicarea calității, intensificarea 
activității de contractare a pro
duselor agricole cu unitățile de 
stat și cooperatiste și cu produ
cătorii individuali, în vederea 
realizării în cele mai bune con
diții a fondului de stat.

Plenara cheamă lucrătorii din 
industria alimentară să facă to
tul pentru creșterea producției, 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime, reducerea consu
murilor pe unitatea de produs și 
creșterea eficienței economice, 
pentru diminuarea, în conti
nuare, a consumului de energie 
și folosirea mai intensă a resur
selor energetice neconvenționale.

Plenara adresează tuturor lo
cuitorilor satelor, tuturor celor 
ce dețin pămînt, indiferent de 
forma de proprietate, apelul de 
a spori necontenit producția 
agricolă vegetală și animală și 
de a valorifica, pe baza con
tractărilor și achizițiilor, cantități 
tot mai mari de produse agro- 
alimentare, îndeplinindu-și ast
fel o îndatorire socială de ma
ximă importanță — realizarea 
fondului de stat și a fondului de 
autoaprovizionare.

Apreciind importanța noilor măsuri, care 
oferă un cadru propice mai bunei organi
zări a producției și a activității de condu
cere în domeniul agriculturii și al industriei 
alimentare, plenara cere Ministerului Agri
culturii, Ministerului Industriei Alimentare și 
direcțiilor agricole județene și consiliilor 
județene pentru industrializarea și achizițio
narea produselor agricole să acționeze cu 
hotărîre, cu înalt spirit de răspundere pen
tru înfăptuirea tuturor sarcinilor ce le revin, 
să mute centrul activității lor în unitățile de 
producție, să urmărească permanent aplica
rea legilor țării și a hotărîrilor partidului 
în acest domeniu.

In silvicultură, ramură importantă a eco
nomiei naționale, care s-a bucurat și se 
bucură de o atenție deosebită din partea 
conducerii partidului și statului, se vor lua 
măsuri energice pentru îmbunătățirea în
tregii activități, pentru înlăturarea cu ope
rativitate a deficiențelor manifestate și în
cheierea în întregime, în acest cincinal, a 
lucrărilor de reîmpădurire a suprafețelor 
care au rămas o perioadă îndelungată ne
împădurite, pentru întreținerea, dezvoltarea 
și valorificarea superioară a patrimoniului 
forestier național.

Plenara cere Ministerului Sil
viculturii și cheamă pe toți 
oamenii muncii din această ra
mură să acționeze cu hotărîre 
pentru înfăptuirea Programului 
silvic naț onal privind împădu
ririle și reîmpăduririle, regene
rarea pădurilor, extinderea plan
tațiilor de arbuști fructiferi, va
lorificarea superioară a vînatu- 
lui, fructelor și plantelor medici
nale din flora spontană, a 
tuturor produselor pădurii.

Acțiunile de amploare pe care documen
tele celui de-al Xlll-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român le prevăd în domeniul 
gospodăririi apelor, al amenajării bazinelor 
hidrografice impun răspunderi sporite Con
siliului Național al Apelor și tuturor orga
nismelor și instituțiilor subordonate acestuia.

Plenara cheamă toți oamenii 
muncii care își desfășoară acti
vitatea în acest domeniu sâ 
acționeze pentru înfăptuirea la 
timp și la un nivel calitativ su
perior a obiectivelor prevăzute 
în plan și în programul național 
privind regularizarea cursurilor 
de apă, amenajarea de noi 
lacuri de acumulare, cu folo
sință complexă, extinderea lu
crărilor de îndiguiri, care să 
permită scoaterea de sub peri
colul inundațiilor a noi supra
fețe agricole, aplicarea cu ma
ximă operativitate și responsa
bilitate a programelor privind 
calitatea apei și protecția me
diului înconjurător.

în scopul sporirii eficienței economice în 
toate domeniile de activitate — sarcină fun
damentală subliniată în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu — o atenție deose
bită se va acorda aplicării cu strictețe a 
noului mecanism economico-financiar, creș
terii răspunderii fiecărui colectiv, a fiecărui 
om al muncii, în calitate de proprietar, pro
ducător și beneficiar al rezultatelor activi
tății sale, pentru buna gospodărire a părții 
din avuția socială ce i-a fost încredințată. 
In coordonarea întregii activități, a tuturor 
sectoarelor. Consiliul Național al Agricul
turii trebuie să-și îndeplinească în mai bune 
condiții rolul său de control, îndrumare și 
asigurare a îndeplinirii hotărîrilor și legilor 
în fiecare sector de activitate.

Realizările obținute de poporul român 
în toate domeniile de activitate, inclusiv în 
domeniul agriculturii, demonstrează cu pu
terea de convingere a faptelor că partidul 
nostru comunist își îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de forță politică condu
cătoare anațiunii noastre, că, prin întreaga 
sa politică, asigură progresul permanent al 
patriei, ridicarea ei pe noi culmi de progres 
și civilizație, întărirea continuă a forței ma
teriale și spirituale, a independenței și su
veranității României.

Participanții la lucrările plenarei lărgite 
își însușesc pe deplin orientările și sarci
nile reieșite din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la necesi
tatea creșterii rolului organelor și organi
zațiilor de partid din agricultură în orga
nizarea temeinică a activității pentru a 
asigura înfăptuirea programelor și planu
rilor de dezvoltare din această ramură 
hotărîtoare a economiei naționale.

★
Reafirmîndu-și adeziunea deplină la poli

tica internă și externă a partidului și statu
lui nostru, al cărei înflăcărat inițiator și 
promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii, participanții la Plenara 
lărgită a Consiliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, exprimînd gîndurile și 
voința tuturor celor pe care îl reprezintă, 
se angajează ferm să facă totul pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce revin 
acestor importante sectoare ale economiei 
naționale în anul 1986 șî în actualul 
cincinal, să-și sporească necontenit con
tribuția la dezvoltarea șî înflorirea patriei, 
Ja_ progresul și bunăstarea poporului, la 
înălțarea pe noi culmi de progres și civi
lizație a națiunii noastre socialiste.
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(Urmare din pag. a Il-a) 
intru totul istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului. Planul reflectă, totodată, 
tezele și orientările dumnea
voastră cu privire la accentua
rea laturilor calitative ale ac
tivității noastre, la continua
rea pe un plan superior a în
făptuirii noii revoluții agrare.

In continuare, vorbitorul a 
raportat că oamenii muncii din 
unitățile agricole și ale indus
triei alimentare din județul 
Giurgiu au realizat planul pe 
1985 la producția pentru export 
în proporție de 127 la sută. De 
asemenea, planul la productia- 
marfă industrială a fost înde
plinit în proporție de 116,8 la 
sută. Valoarea producției globa
le agricole in cincinalul 1981 — 
1985 a înregistrat un spor mediu 
anual superior cu 6,9 la sută 
celui din cincinalul 1976—1980.

Arătind, în continuare, că re
zultatele obținute, îndeosebi in 
1985, de județ nu sînt la nive
lul posibilităților materiale și 
umane de care dispun unitățile 
agricole, vorbitorul a spus : Sîn- 
tem conștienți că, chiar în con
dițiile dificile din anul 1985, am 
fi putut obține producții mult 
mai bune dacă in toate sectoa
rele, in toate unitățile, s-ar fi 
lucrat cu întreaga răspundere, 
dacă am fi făcut totul, fiecare 
la locul lui de muncă. Cauzele 
lipsurilor sînt la noi în județ, 
de aceea consider că am fi 
putut obține în mod cert rezul
tate mai bune.

Din analiza exigentă a mun
cii cadrelor de conducere din 
economie. pe care dumnea
voastră ați făcut-o, am înțeles

CUVlNTUL
ELENA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Plenara Consiliului Național 

al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor ilustrează cu 
pregnanță preocuparea stator
nică manifestată de conducerea 
partidului pentru sporirea ne
contenită a producției agricole, 
a eficienței unităților de indus
trializare, pentru traducerea în 
viață- a sarcinilor trasate de cel 
de-al XIII-lea Congres al par
tidului in domeniul înfăptuirii 
noii revoluții agrare. Exprimăm 
deplina convingere că măsurile 
luate recent pentru perfecțio
narea organizării si conducerii 
agriculturii și industriei ali
mentare vor asigura cadrul op
tim pentru desfășurarea unei 
activități exemplare în aceste 
domenii.

Industria alimentară a județu
lui Bihor dispune de o bază 
tehnico-materială puternică, de 
colective de muncă în stare să 
răspundă prin fapte grijii stă
ruitoare pe care conducerea 
partidului o acordă acestei 
ramuri de bază a economiei. 
Acționînd în spiritul orientări
lor și Indicațiilor secretarului 
general al partidului privind 
realizarea unei eficiențe spori
te în întreaga noastră activita
te, oamenii muncii de la în
treprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr din Oradea 
s-au mobilizat pentru aplicarea 
în viață a programelor de mă
suri ce vizează creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătăți
rea calității produselor, reduce
rea consumului de materii pri
me, materiale, combustibil și e- 
nergie.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE BARBU

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Tinerii patriei noastre, edu

cați la înalta școală revoluțio
nară a muncii comuniste, sînt 
puternic mobilizați în vederea 
înfăptuirii Programului națio
nal pentru asigurarea unor pro
ducții agricole sigure și stabile 
prin creșterea potențialului 
productiv al pămîntului, mai 
buna organizare și folosire in 
mod unitar a terenurilor a- 
gricole, a întregii suprafețe a 
țării, realizarea irigațiilor, a 
lucrărilor de desecări și com
baterea eroziunii solului, care 
constituie un obiectiv prioritar 
al activității șantierelor națio
nale ale tineretului.

Raportăm conducerii parti
dului, personal mult iubitu
lui și stimatului secretar 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că la finele 
cincinalului recent încheiat, în 
cadrul șantierelor naționale ale 
tineretului de îmbunătățiri fun
ciare. planul a fost realizat și 
depășit. Rezultatele obținute și 
experiența acumulată in activi
tatea de muncă și educație din 
șantierele tineretului creează 
premisele ca Uniunea Tinere
tului Comunist să-și realizeze 
exemplar sarcinile trasate de 
conducerea partidului privind 
înfăptuirea programului națio
nal de îmbunătățiri funciare.

Alăturîndu-ne miilor de ti
neri în salopetă albastră cu 
ecuson de brigadier, noi, tine
rii de pe Șantierul național de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU LUPȘE

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și tovarăși,
Plenara Consiliului Național 

al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor, organiza
tă din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prilejuiește 
o analiză aprofundată a modu
lui în care se îndeplinesc sar
cinile stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru 
dezvoltarea și modernizarea a- 
cestor ramuri si sectoare deo
sebit de importante ale econo
miei naționale.

Acționînd în spiritul orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colectivele 
de muncă din Inspectoratul sil
vic județean Maramureș au ob
ținut în cincinalul 1981—1985 
unele rezultate importante. 

că esențialul îl reprezintă nu re
cunoașterea lipsurilor, ci modul 
cum se acționează pentru înlă
turarea lor, pentru Înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a sar
cinilor încredințate, în primul 
rind a programelor de dezvolta
re economico-socială a țării. Cu 
această convingere, ne angajăm 
în fata dumneavoastră că vom 
acționa cu întreaga răspundere 
pentru ca în 1986 și in anii ur
mători neajunsurile existente in 
1985 să nu se mai repete.

Referindu-se apoi la sarcinile 
ce revin județului pe 1986, care 
prevăd creșteri însemnate la 
toate culturile, precum și în zo
otehnie, vorbitorul a înfățișat 
pe larg acțiunile întreprinse in 
vederea obținerii unor producții 
vegetale și animale mult supe
rioare celor de anul trecut.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că, trăgînd în
vățămintele cuvenite din lucră
rile Plenarei Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor, transpunind 
neabătut în viață indicațiile 
dumneavoastră, vom acționa cu 
toată fermitatea și răspunderea 
pentru a mobiliza energia crea
toare și forțele comuniștilor, ale 
tuturor lucrătorilor ogoarelor, 
astfel încit agricultura județu
lui Giurgiu să-și aducă o con
tribuție cit mai mare la dez
voltarea patriei noastre, la buna 
aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare, la satis
facerea altor nevoi ale econo
miei naționale, corespunzător 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidu
lui.

TOVARĂȘEI 
ZAHAN

Raportăm că, valorificînd su
perior experiența acumulată, 
stimulind inițiativele muncito
rești în producție, creativitatea 
tehnică a oamenilor muncii, în 
ultimii ani ai cincinalului re
cent încheiat am realizat planul 
la toți indicatorii. în 1985, bu
năoară, am depășit planul pro- 
ducției-marfă cu 19 la sută, cel 
al producției nete cu 13 la sută 
iar sarcina de creștere a pro
ductivității muncii cu 22 la sută. 
Ne-am încadrat în cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție- 
marfă, realizind totodată și be
neficiul planificat. Am realizat 
integral și sarcinile ce ne-au 
revenit la export.

Raportăm că am manifestat 
o preocupare constantă pentru 
continua modernizare și îmbu
nătățire a procesului tehnolo
gic. în anul trecut, față de 
1981, consumul la energia ter
mică a fost diminuat cu 35 la 
sută, iar Ia energia electrică 
cu peste 24 la sută.

Sîntem conștienți Că nu am 
epuizat toate posibilitățile de 
îmbunătățire a proceselor de 
fabricație, de ridicare a randa
mentelor și sporire a indice
lui calitativ al produselor fini
te. Indicațiile deosebit de 
prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie 
pentru noi programe concrete 
de acțiune pentru punerea mai 
bună în valoare a inițiativei și 
capacității creatoare, pentru 
introducerea unui înalt spirit de 
ordine și disciplină.

încredințăm plenara — a spus 
în încheiere vorbitoarea — că 
vom munci cu și mai multă 
abnegație pentru ca unitatea 
noastră să-și aducă o cit mai 
mare contribuție la înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului.

la Sistemul de îmbunătățiri 
funciare Frunzaru, județul Olt, 
ne simțim deosebit de onorați 
de faptul că ni s-au încredințat 
cinstea și răspunderea de a 
realiza acest important obiectiv 
al agriculturii noastre socialis
te. care va contribui la crește
rea potențialului productiv al 
pămintului.

Sentimentul tonic de angaja
re plenară a tinerei generații in 
acest uriaș efort constructiv ne 
mobilizează și mai puternic 
forța și capacitatea de creație, 
în bătălia pentru o patrie 
prosperă, liberă și independen
tă. Mesajul nostru de pace se 
regăsește nu în rachete și 
arme cosmice, ci In strategia 
pașnică de a produce pîine, cît 
mai multă pîine. singurul ar
gument solid, trainic pe care se 
sprijină Cîmpia Română, in 
care nu Încape decit griul nea
mului nostru multimilenar, și nu 
baze militare. Participarea tine
retului României socialiste Ia 
dezvoltarea economică reprezin
tă cel mai edificator exemplu 
concret in lupta pentru pace.

Așa înțeleg și gîndesc briga
dierii șantierelor naționale ale 
tineretului, fiind mîndri de ceea 
ce au făcut și conștienți de ceea 
ce trebuie să mai facă prin e- 
nergia brațelor șl minții lor 
pentru o patrie tot mai înflori
toare, pentru înfăptuirea gran
dioaselor obiective ale Con
gresului al XIII-lea, a indica
țiilor și orientărilor secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Programul de împăduriri a fost 
înfăptuit cu o jumătate de an 
mai devreme, iar in unitățile 
silvice planul de producție a 
fost depășit, obținindu-se im
portante beneficii suplimen
tare.

Tinînd seama de specificul a- 
griculturii maramureșene. în 
care ponderea o deține creșterea 
animalelor, sarcini de mare răs
pundere ne revin în ce privește 
gospodărirea pășunilor. în spi
ritul indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru în județul 
nostru, a fost reactualizat pro
gramul județean de ameliorare 
și exploatare a pajiștilor, luin- 
du-se măsuri pentru devansa
rea acestor lucrări. Prin înfăp
tuirea măsurilor de întreținere 
și îmbunătățire a pajiștilor, am 
reușit ca de pe terenurile din 
administrarea noastră să obți
nem anul trecut o producție de 

masă verde la hectar mai mare 
decît în trecut. Pe baza studii
lor de amenajare a pajiștilor, 
pentru cincinalul 1986—1990 am 
elaborat programe speciale de 
ameliorare a pășunilor monta
ne și de dotare a acestora cu 
construcțiile pastorale necesa
re. Am acordat și acordăm o 
atenție deosebită protecției me
diului înconjurător, prin men
ținerea unei stări corespunză
toare de igienă a pădurilor și 
pășunilor, acțiuni în care ne-am 
bucurat de un permanent spri
jin din partea consiliilor popu
lare, a organizațiilor de tine
ret și a locuitorilor.

Analizindu-ne activitatea In 
spirit critic și autocritic, tre
buie să recunoaștem că în 
munca noastră au continuat să 
se manifeste o seamă de nea
junsuri în ceea ce privește va
lorificarea resurselor pădurii.

Informez plenara că, in ca
drul dezbaterilor din adunarea 
generală a reprezentanților oa-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN CAPISIZU

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Prin problematica 6upusă 

dezbaterii, plenara marchează 
un moment de Însemnătate 
deosebită pentru întreaga noas
tră activitate, consacrată reali
zării sarcinilor prevăzute pe 
anul 1986 și pe întregul cinci
nal actual. îndeplinirii orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, menite să 
asigure dezvoltarea și moderni
zarea in ritm susținut ale aces
tor sectoare importante ale eco
nomiei naționale. Angajați cu 
toate forțele în înfăptuirea o- 
biectivelor majore ce le revin 
pe acest an și pe întregul cin
cinal, oamenii muncii din in
dustria alimentară ișl exprimă 
întreaga lor recunoștință fată 
de măsurile adoptate de condu
cerea partidului șl statului 
pentru organizarea pe baze 
noi, într-o concepție modernă, 
de înaltă eficiență și calitate, a 
activității de contractare, păs
trare și industrializare a pro
duselor agricole. Vedem în a- 
ceasta o elocventă expresie a 
grijii șl preocupării per
manente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru ridi
carea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al 
celor ce muncesc, țelul suprem 
al politicii partidului șl statu
lui nostru.

Sub Îndrumarea directă, cu 
sprijinul decisiv al secretaru
lui general al partidului, In cin
cinalul precedent, a evidențiat 
vorbitorul, și Industria alimen
tară, alături de celelalte sec
toare ale economiei naționale, 
a înregistrat rezultate Impor
tante, reflectate atît în crește
rea și diversificarea producției, 
cît și în ridicarea calității și 
eficienței acesteia.

Astfel, prin materializarea 
unui mare volum de investiții, 
în cincinalul care a trecut au 
fost construite noi obiective 
industriale, capacități noi de 
producție, capabile să asigure 
o prelucrare superioară și com
plexă a bazei de materii prime 
pe care le asigură agricultura. 
Totodată, acțiunile desfășurate 
pentru creșterea producției prin 
folosirea mai bună a capacită
ților, prin sporirea productivi
tății muncii au dus an de an 
la sporirea volumului produc- 
ției-marfă.

Analizînd Insă activitatea 
desfășurată in spiritul unei 
înalte exigențe comuniste, tre
buie să arătăm, a spus vorbi-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE ANTOCHI

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara lărgită a Consiliului 

Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor are loc în 
atmosfera de angajare fermă a 
Întregului popor pentru înfăp
tuirea obiectivelor celui de-al 
8-lea plan cincinal, adoptat de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului. Cuvîntarea rostită de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la 
recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv, străbătută de 
spiritul exigent, revoluționar ce 
caracterizează întreaga dumnea
voastră viață și activitate, subli
niază o dată in plus necesitatea 
creșterii răspunderii tuturor ca
drelor de partid și de stșt, a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, in înfăptuirea hotă- 
rîrilor partidului, a sarcinilor 
de plan ce revin fiecărei unități 
economico-sociale.

Vă raportez, stimate tovarășe 
secretar general, că in vederea 
traducerii în viață a indicațiilor 
și orientărilor dumneavoastră In 
domeniul agriculturii, Comitetul 
județean de partid Bacău a în
treprins măsuri pentru creșterea 
rolului conducător al organiza
țiilor de partid, a intensificat 
munca politică și organizatorică 
pentru întărirea răspunderii șl 
implicarea efectivă a mecaniza
torilor, cooperatorilor și specia
liștilor in rezolvarea problemelor 
majore ale agriculturii, pentru 
creșterea continuă a producțiilor 
și sporirea contribuției județu
lui la realizarea fondului cen
tralizat al statului.

Analizînd in continuare in 
spirit autocritic rezultatele ob
ținute în agricultură de județul 
Bacău în cincinalul trecut și 
mai ales in anul 1985, vorbitorul 
a subliniat că producțiile reali
zate, atît în sectorul vegetal cît 
și în zootehnie, nu sînt pe mă
sura eforturilor făcute pentru 
asigurarea bazei materiale, nu 
sînt la nivelul sarcinilor plani
ficate. In activitatea noastră — 
a spus el — s-au mai manifestat 

menilor muncii, ele au fost ana
lizate cu exigență și am adop
tat măsuri ferme pentru a le 
înlătura. Raportez că s-a pus 
în valoare masa lemnoasă ne
cesară realizării producției in
dustriale, s-a asigurat materia
lul săditor necesar executării 
lucrărilor de împăduriri din 
primăvara anului 1986 și s-au 
pregătit în acest scop suprafe
țele necesare. Diversificăm și 
extindem producția de împle
tituri de răchită în atelierele 
proprii, unde realizăm produse 
destinate în exclusivitate ex
portului.

în încheiere, doresc să asi
gur plenara că vom acționa cu 
fermitate și dăruire revoluțio
nară pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, a sar
cinilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. privind 
mai buna gospodărire a fondu
lui forestier.

torul, că rezultatele obținute în 
cincinalul precedent și mai ales 
în anul 1985 nu se situează la 
înălțimea eforturilor materiale 
și financiare făcute de statul 
nostru în acest domeniu.

Refșrindu-se la neajunsurile 
manifestate în activitatea des
fășurată in unitățile ministeru
lui, vorbitorul a subliniat că 
ele constituie, în prezent, o- 
biectul unor temeinice analize 
prilejuite de adunările genera
le ale oamenilor muncii, in ve
derea adoptării măsurilor co
respunzătoare impuse de îmbu
nătățirea radicală a întregii ac
tivități pentru îndeplinirea 
programelor din acest prim an 
al noului cincinal, pentru 
transpunerea neabătută In via
tă a orientărilor $1 indicațiilor 
de excepțională tnsemnătate 
primite din partea secretarului 
general al partidului.

In vederea realizării sarcinilor 
complexe ce revin ministerului 
In 1986, s-au luat măsuri fer
me pentru realizarea fondului 
de stat, ca o condiție esențială 
a înfăptuirii planului de pro
ducție. Noile prevederi privind 
acordarea avansului pentru rea
lizarea producției agricole, pre
cum șl răspunderile ce revin 
ministerului in realizarea fon
dului de stat, conjugate cu e- 
forturile producătorilor agri
coli, sînt de natură să condu
că la îmbunătățirea activității 
din acest domeniu.

Sporurile de producție pre
văzute pentru anul 1986 se în
temeiază pe folosirea mal bună 
a capacităților de producție, 
Îmbunătățirea tehnologiilor de 
prelucrare, pe contribuția cer
cetării științifice la rezolvarea 
problemelor pe care Ie ridică 
modernizarea și diversificarea 
producției, înfăptuirea progra
melor de perspectivă stabilite 
de conducerea partidului In a- 
cest sector. Subliniind că sar
cinile de mare răspundere în
credințate ministerului impun 
Îmbunătățirea stilului de mun
că la toate nivelurile, întărirea 
ordinii și disciplinei, creșterea 
răspunderii, vorbitorul a ex
primat, in Încheiere, hotărîrea 
tuturor oamenilor muncii din 
industria alimentară dd a se 
angaja cu toată energia și pri
ceperea, In spiritul Înaltei res
ponsabilități muncitorești, re
voluționare, in înfăptuirea sar
cinilor ce le revin, conștienți 
fiind că prin calitatea activită
ții lor participă la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul patriei 
noastre.

o serie de lipsuri și neajunsuri. 
Unele producții mici pe care 
le-am obținut au fost determi
nate in principal de activitatea 
nesatisfăcătoare a unor con
duceri de unități și specialiști 
pentru organizarea temeinică a 
muncii și respectarea discipli
nei tehnologice.

Informez plenara, a arătat 
vorbitorul, că aceste cauze, care 
au determinat obținerea unor 
producții mici la unele culturi 
și în zootehnie, au făcut obiectul 
unei temeinice analize in secre
tariatul și biroul comitetului 
județean de partid, analize care 
au fost extinse in plenarele co
mitetului județean și ale comi
tetelor municipale și comunale 
de partid, in toate organizațiile 
de la sate, la nivelul tuturor u- 
nitâților agricole și formațiilor 
de lucru, cu toți lucrătorii din 
unitățile agricole. S-au stabilit, 
totodată, măsurile necesare pen
tru generalizarea experienței u- 
nităților fruntașe și înlăturarea 
deficiențelor semnalate, pentru 
implicarea și mai activă a tu
turor oamenilor muncii de la 
sate în campaniile agricole, in 
vederea creșterii continue a 
producțiilor agricole.

In adunările generale care au 
avut loc In toate unitățile agri
cole au fost dezbătute planurile 
de producție șl programele spe
ciale pe domenii de activitate, 
stabilindu-se măsuri care vor 
asigura folosirea cît mai eficien
tă a resurselor materiale și uma
ne de care dispunem in agricul
tura județului, pentru realizarea 
in cele mai bune condiții a pla
nului pe 1986 și Întregul cinci
nal. A

In Încheiere, vorbitorul a 
spus : Permiteți-mi să exprim 
în fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea 
fermă a tuturor oamenilor 
muncii din agricultura județului 
Bacău de a vă urma neabătut 
exemplul strălucit de muncă și 
viață, de a depune toate efor
turile pentru înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BĂRBULESCU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOACHIM MOGA

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca de 

la tribuna Plenarei Consiliului 
Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Apelor să 
exprim, în numele tuturor lo- . 
cuitorilor județului Olt, senti
mentele noastre de dragoste 
fierbinte și să aduc un vibrant 
și solemn omagiu de conștiință 
și aleasă recunoștință celui mai 
drag fiu al națiunii noastre, 
omului de lingă inimă, aceluia 
care și-a consacrat întreaga 
viață, geniala sa capacitate de 
muncă și luptă revoluționară, 
înțelepciunea și calitățile sale 
de mare strateg și vizionar feri
cirii. libertății și bunăstării po
porului român, cauzei socialis
mului și păcii in lume,
tovarășul secretar general
Nicolae Ceaușescu.

Adresăm, totodată, cele mal 
respectuoase, mai calde șl vii 
mulțumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru activitatea sa 
deosebit de amplă și rodnică 
desfășurată pe plan politic, e- 
conomic și social, pentru spri
jinul permanent ce ni l-a acor
dat, ca și in județul Olt știința 
și învățămîntul să devină Im
portante forțe de producție.

Declarîndu-mă Intru totul de 
acord cu problematica și conți
nutul materialelor supuse dez
baterii plenarei noastre, doresc 
să subliniez și eu rolul determi
nant al tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu în e- 
laborarea strategiei dezvoltării 
societății românești, in cadrul 
căreia agricultura a devenit * 
obiect și subiect al unei profun
de și ample revoluții.

Permanent In dialog cu oa
menii și în mijlocul lor, tovară
șul secretar general ne-a făcut 
marea bucurie de a vizita, in 
dese rînduri, unități agricole 
din județul Olt. De fiecare dată 
a formulat sarcini și indicații 
care să ducă Ia organizarea 
mai bună a muncii, să învin
gem o serie de greutăți cu care 
ne-am confruntat, arătîndu-ne 
că numai antrenînd pe toți cei 
ce muncesc în agricultură, ocu- 
pîndu-ne cu răbdare de educa
rea ior, de întronarea unui spi
rit revoluționar patriotic, pu
tem smulge pămîntului roade 
cit mai bogate.

Cu toate că în anul trecut 
clima nu a fost prea darnică cu 
agricultura, acordînd mai multă 
atenție pregătirii terenului, ro
tației culturilor, lnsămînțării la 
timp, asigurării densității optime 
a plantelor, folosirii de soiuri 
si hibrizi de înaltă productivi
tate, aplicării in mod diferen
țiat a lucrărilor de fertilizare, 
de corectare a acidității solului 
si de erbicidare, făcînd din Iri
gatul plantelor o acțiune de In
tensă educație de Înalt patrio
tism. am obținut unele rezultate 
bune.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la rezultatele bune obți
nute anul trecut de agricultorii 
județului Olt, arătind că s-a reu
șit depășirea sarcinilor de plan, 
inclusiv la export.

tnsuflețiti de îndemnurile si 
sarcinile formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, la Plenara Co
mitetului Central al partidului 
din noiembrie, anul trecut, și la 
recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv, în anul 1986 
ne-am organizat mai eficient 
munca.

Sintem pe deplin conștienți, a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CRISTIAN HERA

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși.
Prevederile stabilite de Con

gresul al XIII-lea al partidu
lui, programele de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii, 
indicațiile dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, date cu prilejul vizitelor de 
lucru făcute La Institutul de 
cercetări pentru cereale și plan
te tehnice Fundulea, orientări
le rezultate din magistrala 
dumneavoastră cuvîntare la 
Congresul științei și învăță- 
mintului reprezintă pentru noi 
un vast și concret program de 
lucru în întreaga activitate pe 
care o desfășurăm.

După ce a înfățișat unele 
realizări importante ale Insti
tutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fun
dulea, pentru dezvoltarea pro
ducției agricole, vorbitorul a 
spus:

Pentru rolul determinant tn 
elaborarea politicii agrare a 
partidului, in conceperea și a- 
plicarea noii revoluții agrare, 
pentru sprijinul statornic și de 
înaltă valoare acordat dezvol
tării institutului nostru, îmi fac 
o datorie de înaltă onoare ca, 
de la această tribună, să vă a- 
dresez cele mai alese și căl
duroase mulțumiri dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător 
glorios al partidului șl statu
lui nostru, luptător neobosit 
pentru promovarea cuceririlor 
științei și tehnicii, militant de 
frunte pentru pace, progres și 
civilizație, asigurîndu-vă că vom 
face totul, așa cum ne îndeam
nă eroicul dumneavoastră e- 
xemplu, pentru Înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a 
patriei, pentru înaintarea fer
mă a României spre comunism.

Adreșez, cu deosebită stimă 
și recunoștință, calde mulțu
miri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
a cărei prestigioasă activitate 
asigură orientarea fermă a po
tențialului științific și tehnic 
al țării In direcția soluționării 
problemelor fundamentale ale 
dezvoltării economiei noastre 
naționale.

Din conținutul programelor 
supuse dezbaterii am reținut, 
cu toată răspunderea, faptul că 
și institutul nostru poate și tre
buie să se implice mai mult, 
mai hotărît în problemele ma

arătat vorbitorul, că dispunem 
de importante resurse pentru a 
face pâmintul mai darnic. Pro
gramele dezbătute în cadrul ple
narei actuale vin să confirme 
acest lucru. Știm că stă in pu
terea noastră să obținem mai 
multe produse agricole si de a- 
ceea ne-am propus, la nivelul 
județului, planuri, aș spune, 
ambițioase, dar pe deplin reali
zabile.

Ne-am angajat la Plenara C.C. 
al P.C.R. din luna noiembrie a 
anului trecut să acționăm cu 
fermitate pentru a pregăti con
dițiile necesare realizării, pe 
toată suprafața cultivată cu po
rumb în sistem irigat, a cel pu
țin 20 tone porumb-știuleți la 
hectar, iar pe restul de supra
față — în medie 15 tone. In sta
bilirea acestor angajamente ne 
bizuim pe bogata experiență 
acumulată, pe rezultatele din 
anul trecut ; în două consilii 
unice agroindustriale, Ianca și 
Scornicești, 16 cooperative au 
obținut peste 20 tone știuleți la 
hectar, iar în 38 cooperative — 
între 10 și 20 tone la hectar. Iată 
de ce, dacă în anul trecut vor
beam de loturi cu producții de 
20 tone, acum vom organiza lo
turi de 30 tone porumb știuleți 
la hectar, de care vor răspunde 
direct cele mai. bune cadre de 
activiști și specialiști. In aceas
tă privință vreau să arăt că noi 
am ințeles că nu consiliile și 
unitățile agricole trebuie apro
piate de județ ci, din contră, ju
dețul, cu cei mai buni activiști 
de partid, de stat și specialiști 
trebuie să se integreze organic 
in activitatea C.A.P., I.A.S., a 
asociațiilor economice. Practic, 
noi am dat în primire ingineri
lor de la direcția agricolă jude
țeană. consiliul pentru industria 
alimentară si achiziționarea pro
duselor agricole, de la trusturile 
I.A.S. și horticol, loturi de 
50—100 hectare, tn unități 
agricole, pentru a răspunde de 
obținerea producțiilor bune la 
diferite culturi.

Fără sprijinul dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, și al cercetării, unde un 
rol hotărî tor îl are tovarășa 
Elena Ceaușescu. nu am fi putut 
vorbi de prpducțiile obținute si 
de asemenea programe. Folosind 
mai eficient baza tehnico-mate
rială de care dispunem, s-a reu
șit să învingem. în bună măsură, 
seceta, dovedind încă o dată, cu 
puterea faptelor, justețea ela
borării, din indicația și cu 
determinanta dumneavoastră 
contribuție, a Programului na
țional de asigurare a unor pro
ducții agricole mari și stabile, 
precum și a amplificării sarci
nilor prevăzute în acest dome
niu pentru anul 1986.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă asigurăm că indica
țiile și sarcinile ce vor fi tra
sate de dumneavoastră la aceas
tă plenară vor constitui pentru 
noi programe de lucru perma
nent prioritare, pentru înfăptui
rea cărora nu vom precupeți 
nici un efort. Știindu-vă mereu 
tn fruntea partidului și a statu
lui, gîndind și acționînd zi și 
noapte pentru binele și fericirea 
poporului român, ne simțim mai 
siguri pe munca și pe faptele 
noastre, sîntem mai cutezători, 
mai fermi în a infăptui hotărî- 
rile partidului. De aceea, tn 
acest început de cincinal, in ini
mile și cugetele noastre crește 
puterea nemărginită de a ne 
strînge laolaltă și de a ridica în 
lumină simplul si omenescul .„Să 
ne trăiți ani multi și fericiți 
pentru a ne conduce din victorie 
în victorie !“.

jore ale producției și practicii 
agricole. Sintem datori să ne 
sporim eforturile pentru a apli
ca cu înaltă răspundere pro
gramele supuse dezbaterii ple
narei, elaborate din Indicația și 
sub indrumarea directă a secre
tarului generai al partidului, 
concentrind toate forțele din 
cercetare pentru ca producția 
agricolă din România să creas
că substanțial. Pentru aceasta, 
impreună cu Ministerul Agri
culturii și Comitetul de Stat 
al Planificării, vom participa 
cu toată hotărirea și responsa
bilitatea la organizarea pe baze 
științifice a teritoriului agricol 
al țării, Ia introducerea și ge
neralizarea asolamentelor ra
ționale, diferențiate pe zone e- 
cologice. la aplicarea tuturor 
măsurilor prevăzute în progra
mele referitoare la creșterea 
fertilității solurilor erodate, 
podzolice șl sărăturate.

Acționăm Insă Insuficient de 
operativ pentru scurtarea ter
menelor de generalizare in 
producție a rezultatelor cerce
tării. Iată de ce vom lua toa
te măsurile și vom trece cu 
toate forțele la producerea de 
sămînță din verigile superioa
re. în cantități necesare și de 
cea mai bună calitate pentru 
întreaga țară.

Sintem conștienți că nu am 
acționat suficient pentru ca 
activitatea de cercetare să fie 
orientată cu mai multă hotări- 
re către raționalizarea consu
murilor de energie, de mate
riale și forță de muncă, către 
economisirea consumului de 
apă și perfecționarea metodelor 
de irigare. Vom depune toate 
eforturile pentru ca, împreu
nă cu Ministerul Agriculturii, 
să asigurăm valorificarea su
perioară a sistemelor de Iri
gații, în vederea creșterii sub
stanțiale a producțiilor, pentru 
obținerea unei cantități cît mai 
mari de substanță utilă pe fie
care milimetru de apă, pentru 
a amortiza cît mai rapid inves
tițiile făcute.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
că nu vom precupeți nici 
un efort, că vom milita cu în
treaga noastră capacitate de 
creație pentru punerea în 
practică a tuturor indicațiilor 
dumneavoastră, aducindu-ne 
astfel contribuția la realizarea 
istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui.

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Plenara noastră, consacrată 

analizei activității desfășurate 
in agricultură în anul 1985 și sta
bilirii măsurilor ce trebuie în
treprinse in vederea îndeplinirii 
planului pe acest an, este o 
nouă dovadă a preocupării sta
tornice a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe ^secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, .pentru 
dezvoltarea șl modernizarea 
continuă a acestei importante 
ramuri a economiei naționale.

Organele și organizațiile de 
partid, oamenii muncii din agri
cultura județului Cluj au acor
dat, în anul 1985, o mare impor
tanță problemelor dezvoltării a- 
griculturii, înfăptuirii programu
lui de punere în valoare a între
gului fond funciar. Avînd in ve
dere că avem încă suprafețe în
semnate de teren degradate în 
decursul anilor, punerea lor in 
valoare constituie, în continuare, 
una din problemele deosebite 
pentru agricultura județului.

O muncă susținută s-a desfă
șurat pentru realizarea sarcini
lor din agricultură, înregistrin- 
du-se, în unele sectoare și uni
tăți, rezultate mai bune decît în 
anii anteriori.

In zootehnie, sector căruia 
l-am acordat și li acordăm 
atenție deosebită, avînd in ve
dere condițiile de care dispune 
județul nostru privind creșterea 
animalelor, in cincinalul pe care 
l-am încheiat au sporit efecti
vele de animale și producțiile 
animaliere atît Ia porcine cît și 
la ovine. Producția medie de 
lapte de vacă obținută tn 1985 
In unitățile agricole de stat și 
cooperatiste este mai mare.

La aceste rezultate o contri
buție importantă și-au adus și 
gospodăriile populației.

Comitetul județean de partid 
a avut permanent în preocupa
rea sa urmărirea și realizarea 
prevederilor programului jude
țean de autoconducere și auto- 
aprovizionare. Am reușit să ne 
asigurăm în întregime din județ 
cartofii, ceapa, rădăcinoasele și 
alte legume, precum și fructele, 
îndeosebi merele, și alte produse 
de carne și lapte care se adu
ceau din alte județe.

Analizînd activitatea noastră 
In spiritul exigențelor și cerin
țelor subliniate de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, la 
Plenara C.C. al P.C.R., trebuie 
să spunem în mod deschis că 
nu am acționat întotdeauna cu 
toată exigența pentru realizarea 
sarcinilor din agricultură, nu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DAVID

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Actuala plenară convocată 

din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acum, la 
începutul unui nou cincinal, 
are o importanță hotărâtoare 
pentru activitatea noastră, a 
celor ce lucrăm in agricultură, 
și ne obligă să analizăm in 
spirit critic și autocritic, cu 
maximă exigență, rezultatele 
obținute în 1985 și să tragem 
toate învățămintele ce se im
pun, astfel ca în acest an să 
asigurăm înfăptuirea tuturor 
sarcinilor ce ne revin. Prin 
transpunerea în viață a pro
gramelor elaborate din iniția
tiva și cu contribuția directă a 
secretarului general al parti
dului, baza tehnico-materială 
a agriculturii s-a dezvoltat și 
modernizat continuu, a sporit 
aportul acestei ramuri de bază 
la progresul general al țării, 
la creșterea bunăstării între
gului popor.

Vă rog să-ifti permiteți, 
mult stimate și iubite to
varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să mă fo
losesc de acest prilej ca in 
numele tuturor celor ce lucrăm 
în agricultură să ‘vă adresez 
din inimă cele mai sincere și 
respectuoase mulțumiri, pro
funda noastră recunoștință 
pentru grija și sprijinul per
manente ce le acordați dezvol
tării și modernizării neîntre
rupte a agriculturii.

In anul 1985, în condiții 
climatice mai puțin favorabi
le, au fost obținute unele 
rezultate bune. Analizind 
cu responsabilitate comunistă 
munca desfășurată și rezulta
tele obținute, trebuie să ra
portăm in fața plenarei că ele 
nu sînt pe măsura posibilități
lor de care dispune agricultura 
noastră socialistă. Nerealiza- 
rea integrală a prevederilor 
de plan la producția vegetală 
și animală și in mod deosebit 
a livrării la fondul de stat se 
datorește, in principal, Insufi
cientei noastre preocupări, a 
celor din conducerea ministe
rului, a organelor agricole ju
dețene, a conducerilor și ca
drelor tehnice din unități, care 
nu au acționat cu perseveren
tă și răspunderea necesară 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei.

Rezervele mari de care dis
punem pentru creșterea pro
ducției agricole sînt evidenția
te de județele șl unitățile 
fruntașe, care, și în condițiile 
anului trecut, au reușit să ob
țină producții bune. De aceea, 
trebuie să recunoaștem în mod 
deschis, cu toată răspunderea, 
că nu putem susține sub nici 
o formă că numai condițiile 
climatice au determinat nerea- 
lizarea producțiilor planificate, 
ci din contră, putem arăta că 
In anul trecut condițiile clima
tice mai dificile au scos in 
evidentă și mai mult greșelile 
făcute în aplicarea tehnologii
lor, lipsurile în organizarea 
producției și a muncii, care au 
continuat să existe în unele 
unități agricole.

Toate aceste deficiențe au 
dus tn multe unități agricole 
la neexecutarea la tirnU și de 
calitate a arăturilor. Ia pregă
tirea necorespunzătoare a pa
tului germinativ, neînsămînța- 

am urmărit îndeaproape modul 
cum iși îndeplinesc obligațiile 
unele cadre de partid, din con
ducerea consiliilor populare, or
ganele agricole și conducerile 
unităților.

Trebuie să arătăm că rezulta
tele obținute, îndeosebi cele din 
producția vegetală și în special 
la porumb, nu reflectă pe deplin 
condițiile tehnico-materiale și 
potențialul real de care dis
punem.

în urma analizelor făcute pe 
fiecare unitate și la nivel de 
județ, a reieșit faptul că pro
ducțiile mici obținute de unele 
unități au fost determinate, in 
primul rind, de neajunsurile din 
activitatea noastră, a organelor 
și organizațiilor de partid, a 
consiliilor populare și a organe
lor agricole.

Organele agricole județene, 
consiliile unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste nu au 
reușit să imprime un stil de 
muncă corespunzător, să folo
sească cele mai adecvate forme 
și metode care să determine 
participarea tuturor lucrătorilor 
la executarea la timp și de cali
tate a lucrărilor.

Neajunsurile manifestate In 
agricultură au fost analizate in 
cadrul adunărilor generale. în 
unitățile unde au persistat lip
suri și s-au înregistrat producții 
scăzute am luat și unele măsuri 
organizatorice, ceea ce ne dă 
garanția că vom realiza pro
ducții la nivelul posibilităților 
de care dispune agricultura ju
dețului.

Hotărlți să facem totul ca in 
1986 să avem rezultate superioa
re, am realizat însămințarea cul
turilor de toamnă pe întreaga 
suprafață prevăzută, de calitate 
și într-o structură de soiuri îm
bunătățită, și au fost încheiata 
arăturile adinei în toate unită
țile agricole.

Am constituit colective de spe
cialiști din învățămîntul supe
rior și cercetare care, împreună 
cu cei din unitățile agricole, au 
stabilit o mai bună amplasare 
a culturilor pe unități și zone 
ale județului.

în zootehnie am luat măsuri 
de gospodărire rațională a 
stocurilor de furaje existente în 
unități, prin administrarea lor 
sub formă preparată, pe bază 
de rații echilibrate, care să asi
gure realizarea producțiilor pla
nificate.

Conștienți de marile răspun
deri ce ne revin, ne angajăm să 
acționăm neabătut pentru înfăp
tuirea prevederilor de plan, în 
vederea obținerii unor rezultate 
pe măsura condițiilor optime de 
care dispunem, a înfăptuirii 
marilor sarcini ce stau în fața 
economiei noastre naționale.

rea în totalitate a suprafețelor 
planificate, neasigurarea den
sităților stabilite, nu s-au apli
cat peste tot lucrările de între
ținere a culturilor. Au existat 
neajunsuri la stringerea recol
tei, ceea ce a dus la pierderi 
de producție prin risipă. Ră- 
mîneri serioase în urmă avem 
și în ceea Ce privește înfăptui
rea sarcinilor ce ne-au revenit 
pe anul 1985 din Programul 
național de îmbunătățiri fun
ciare. Rezultatele înregistrate 
la recensămîntul animalelor 
din acest an scot în evidentă o 
situație necorespunzătoare cu 
privire la realizarea efective
lor.

Aceasta demonstrează faptul 
că, incepînd cu noi, cei din 
conducerea ministerului, orga
nele agricole județene și con
ducerile unităților agricole nu 
am manifestat suficientă grijă 
și preocupare pentru păstrarea 
și creșterea efectivelor în con
formitate cu planul și progra
mele stabilite, deși au existat 
toate condițiile pentru regiza
rea în întregime a sarcinilor.

Toate aceste nerealizărl au 
determinat o situație econo- 
mico-financiară necorespun
zătoare a multor unități agri
cole care s-au obișnuit an de 
an să primească avansuri și 
credite de la stat fără ca să-și 
onoreze în schimb obligațiile 
contractuale de livrare a pro
duselor la fondul de stat.

Asigurăm plenara că am tras 
toate învățămintele care se 
impun atit din rezultatele 
bune obținute de unele județe 
și unități agricole, dar mai 
ales din lipsurile manifestate 
in activitatea noastră, a celor 
din minister, a unor organe 
agricole și unități de produc
ție, și ne angajăm ferm să 
luăm toate măsurile ce se im
pun pentru ca aceste neajun
suri să nu se mai repete.

In continuare, vorbitorul s-a
referit La starea culturilor, la 
stadiul pregătirilor pentru 
desfășurarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor din cam
pania de primăvară, relevînd, 
totodată, sarcinile ce revin oa

4

menilor muncii din agricultură 
pentru înfăptuirea exemplară 
a planului pe acest an. In 
cuvîntul său, ministrul agri
culturii a prezentat modul 
concret în care se acționează 
pentru aplicarea in practică a 
rezultatelor cercetării agricole, 
introducerea progresului teh
nic, pentru desfășurarea co
respunzătoare a invățămîntu- 

de masă, 
întocmai a 
pentru a- 
deosebit a

lui agrozootehnic 
pentru Înfăptuirea 
sarcinilor stabilite 
cest an. Un accent
fost pus, de asemenea, pe ne
cesitatea exercitării unui con
trol permanent asupra activi
tății economico-financiare a 
unităților care au înregistrat 
pierderi, In vederea redresării
acestora.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : în numele tuturor celor 
ce lucrăm In agricultură, ne 
angajăm că vom depune În
treaga noastră putere de mun
că pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor prevăzute in 
planul pe anul 1986, a indica
țiilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
vederea îndeplinirii obiective
lor noii revoluții agrare șl 
sporirii aportului agriculturii 
la progresul general al țării.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Din partea Consiliului de Stat, al Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane, precum și a mea personal, doresc să mulțumesc Excelentei Voastre 
pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei independentei Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane.

La rîndul meu, adresez Excelentei Voastre aceleași calde sentimente, 
precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de continuu 
progres Republicii Socialiste România.

SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Experiența bună, larg si temeinic aplicată 
pentru ca agricultura să producă mai 

mult si mai ieftin!
(Urmare din pag. I)

Strălucită pagină de erois revoluționar
irîn istoria partidului nostru comunist

în Capitală s-a deschis;

de artă plasticăExpoziția municipală
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a fost deschisă, 
sîmbătă, Expoziția municipală d» 
artă plastică. In cadrul acesteia sînt 
prezentate circa 800 lucrări de pic
tură. sculptură, grafică, artă de
corativă și design, creații ale anului 
1985, semnate de artiști bucureșteni 
din toate generațiile, de la cei 
consacrați la studenți ai Institutului 
de arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu". Compoziții, portrete, peisaje, 
ca și lucrări de design cu aplicabi
litate în industrie, unele dintre aces
tea distinse în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României", ilus
trează sursa de inspirație a creato
rilor de artă plastică — realitățile

imediate ale tării, realizările de ex
cepție ale României în anii socia
lismului, în epoca de deplină înflo
rire, „Epoca Ceaușescu".

La loc de frunte sînt expuse lu
crări ce aduc un omagiu secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui viață și 
activitate se leagă indisolubil de 
destinele României socialiste, pre
cum și creații dedicate tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de renume mondial.

Expoziția municipală de artă plas
tică va rămine deschisă pină la 
mijlocul lunii martie.

(Agerpres)

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCINTEII44

făcută o lucrare sau alta pentru a 
putea realiza producțiile vegetale 
și animale stabilite. Iar pentru a 
ști ce are fiecare de făcut, și mai 
ales cum trebuie să facă, este ne
voie ca activitatea specialiștilor, a 
cadrelor de conducere să se desfă
șoare permanent pe cîmp, în fer
mele zootehnice, pentru că numai 
acolo pot să înțeleagă și să cu
noască pămîntul, să înțeleagă și să 
cunoască planta, să înțeleagă și să 
cunoască animalele. Numai acțio- 
nînd în cunoștință de cauză, res- 
pectînd cu strictețe tehnologiile 
stabilite, dînd dovadă de o înaltă 
conștiință în valorificarea superi
oară a resurselor mari de care dis
pune fiecare unitate agricolă, nu
mai așa poate exista garanția în
făptuirii în cele mai bune condiții 
a prevederilor planului și progra
mului de dezvoltare a agriculturii.

Cu deosebită pregnanță a subli
niat secretarul general al parti
dului cerința creșterii răspunderii 
organelor și organizațiilor de partid 
de la sate în conducerea întregii 
activități din agricultură. „Comu
niștii din agricultură — ca și cei din 
alte sectoare — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
înțeleagă că trebuie să facă totul 
pentru a asigura înfăptuirea neabă
tută a programelor, respectarea 
legilor, a hotărîrilor, că îndepli
nirea rolului de forță politică con
ducătoare presupune unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, ale țărănimii in 
vederea bunei desfășurări a întregii 
activități". Perfecționarea conduce
rii, creșterea răspunderii și exi
gențelor organelor de partid de la 
sate, manifestarea spiritului revo

luționar, de înaltă răspundere din 
partea fiecărui comunist față de 
îndatoririle care-i revin sînt ab
solut necesare pentru a se trece la 
aplicarea măsurilor care să asi
gure lichidarea cu desăvîrșire a 
stărilor de lucruri negative care 
s-au manifestat anul trecut în 
unele unități agricole, asigurînd 
pretutindeni condițiile necesare 
desfășurării unei activități eficien
te. Iată de ce este de datoria co
mitetelor județene de partid, a 
organelor și organizațiilor de partid 
de la sate de a milita cu toată 
hotărîrea pentru instaurarea unui 
inalt spirit de răspundere, ordine 
și disciplină care să asigure înde
plinirea exemplară, cu cinste și 
devotament a sarcinilor ce revin 
fiecărei unități agricole, fiecărui 
lucrător din agricultură.

Apropiata campanie agricolă de 
primăvară oferă un cîmp larg de 
afirmare a inițiativei lucrătorilor 
din agricultură pentru aplicarea 
neîntîrziată în practică a prețioase
lor indicații cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului. 
Revine organelor și organizațiilor 
de partid de la sate îndatorirea de 
a desfășura in această perioadă o 
susținută activitate politico-educa- 
tivă pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a viitoarei recolte, 
pentru a asigura în fiecare uni
tate acel cadru organizatoric în 
măsură să întărească răspunderea 
în muncă a mecanizatorilor, coope
ratorilor, tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare, să mobilizeze la lucru ener
gia și hărnicia întregii obști să
tești, capacitatea ei de -organizare 
și dăruire pentru realizarea unor 
producții agricole sporite, pentru 
îndeplinirea exemplară a prevede
rilor planului de dezvoltare a agri
culturii pe anul 1986.

TIMIȘ : Crește 
productivitatea muncii

Prin folosirea mai eficientă a 
mașinilor, instalațiilor și utilajelor 
din dotare și a timpului de lucru, 
precum și prin aplicarea unor teh
nologii moderne, de înalt randa
ment, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile indus
triale ale județului Timiș au înche
iat și prima decadă din luna fe
bruarie cu rezultate superioare 
sarcinilor de producție planificate. 
Ca urmare, în perioada care a tre
cut din acest an a fost realizată su
plimentar o producție-marfă în va
loare de peste 120 milioane lei. Pe 
lista produselor deosebit de solici
tate de economia națională, la care 
s-au înregistrat sporuri față de 
prevederile planificate, figurează 
gaze utilizabile de sondă, laminate 
finite din oțel, motoare electrice, 
mijloace de automatizare electro
tehnice și electronice și altele. 
Este demn de menționat că Între
gul spor de producție a fost obți
nut pe seama productivității mun
cii, indicator la care s-a înregistrat 
o creștere de peste 17 la sută față 
de realizările anului trecut, și în 
condițiile reducerii cu 5 la sută a 
consumurilor de energie electrică 
și combustibil planificate.

TELEORMAN : Unități 
prestatoare de servicii

Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești Teleorman acor
dă o atenție deosebită dezvoltării

și modernizării rețelei unităților 
prestatoare de servicii pentru popu
lație. In perioada care a trecut din 
acest an, în localitățile Alexandria, 
Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede 
și Zimnicea s-au deschis noi uni
tăți prestatoare țle servicii de cele 
mai diferite profile. In răstimpul 
care a mai rămas din primul tri
mestru, pe baza cerințelor popu
lației. se vor mai înființa și extinde 
alte 20 de astfel de secții, care vor 
utiliza ca materii prime, în special, 
materialele refolosibile.

IAȘI: Ritm susținut de lucru 
pe șantierele construcțiilor 

de locuințe
Constructorii de locuințe din ju

dețul Iași depun eforturi susținute 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor 
pe toate șantierele unde și-au 
creat din timp front de acțiune 
pentru perioada de iarnă. Ei des- 
•fășoară astfel o activitate intensă 
pentru realizarea in acest an a 
peste 4 200 apartamente amplasate 
atît în municipiul Iași, cît și in 
Pașcani, Hirlău, Tîrgu Frumos și 
în alte localități. Ei primesc un 
sprijin substanțial de la lucrătorii 
întreprinderii pentru materiale de 
construcții din localitate, care, 
de la începutul anului și pînă 
acum, le-au pus la dispoziție, peste 
graficele la zi, importante cantități 
de panouri mari prefabricate com
plet finisate și alte materiale de 
construcții.

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Călătorie in 
adincuri". Episodul 2

12.40 Din cununa cînteculul românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 De Ziua ceferiștilor (color).
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Călătorind de-a lungul Dunării 

albastre (color).
19.40 Cintarea României (color). De pe

marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată tn cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Mehedinți

20,20 Film artistic (color). „Se Întorc 
cocorii". Premieră TV. Producție 
a studiourilor chineze

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni, 17 februarie 1986
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-știlnțiflc
20,40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color). „Sorrell 

și fiul". Premieră pe țară. Epi
sodul 5

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Informații sportive

Concurs de creație dramatică pentru șoimii patriei, 
pionieri și școlari

începind cu a doua jumătate a 
lunii februarie s-a declanșat Con
cursul de creație dramatică pentru 
șoimii patriei, pionieri și școlari, or
ganizat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor în cola
borare cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Uniunea scriitorilor 
și Radioteleviziunea română.

Concursul are ca scop stimularea 
creației dramatice pentru copii în 
vederea realizării unor lucrări cu 
profund mesaj patriotic, revoluțio
nar, inspirate din viața copiilor, din 
activitatea școlară. Lucrările pre
zentate in concurs trebuie să contri
buie la cultivarea dragostei și recu
noștinței șoimilor patriei, pionierilor 
și școlarilor față de patrie și partid, 
la educarea prin muncă și pentru 
muncă a copiilor, la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste, re
voluționare a acestora, la promo
varea înaltelor valori morale ale 
societății noastre.

Concursul este deschis tuturor 
creatorilor, membri sau nemembri 
ai uniunilor de creație, societăților 
și cenaclurilor literare, fiind admise 
numai lucrări inedite, nedifuzate

anterior și neprezentate la alte 
concursuri.

Concursul este organizat pe patru 
secțiuni :

a) Creații pentru teatrele drama
tice pentru copii ;

b) Creații dramatice pentru tea
trele de păpuși ;

c) Creații dramatice pentru for
mațiile teatrale din școli ;

d) Scenarii de film, televiziune și 
dramatizări de opere literare pentru 
copii, necesare programelor de radio 
și televiziune destinate acestora.

Lucrările vor fi expediată pină la 
data de 30 aprilie 1986 pe adresa : 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, str. Onești nr. 6—8, 
sector 1, București. Acestea vor 
purta un moto și vor fi însoțite de 
un plic închis, în care se 'vor men
ționa numele, prenumele și adresa 
autorului, precum și același moto 
care a fost scris pe lucrare. Lucră
rile prezentate in concurs nu se 
înapoiază.

Cele mai valoroase creații vor fi 
distinse cu premii și mențiuni acor
date de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor.

(Agerpres)

SCRIMA. în penultima zi a Bal
caniadei de scrimă pentru juniori, 
competiție ce se desfășoară la Sala 
sporturilor din Brașov, selecționata 
României (Dan Costache, Atilla 
Papp, Dan Găuream) și Gabriel Atu- 

.d.9Rej) ț), cîștigat proba de sabie pe 
echipe, ocupînd primul loc in clasa
mentul final cu 16 puncte. Pe locu
rile următoare s-au situat formațiile 
Bulgariei — (14 puncte), Greciei — 
(12 p), Turciei — (10 p) și Iugosla
viei — (8 p). în proba masculină de 
floretă, victoria a revenit echipei 
Bulgariei — (16 p), urmată de
România — (14 p), Grecia — (12 p), 
Turcia — (10 p) și Iugoslavia — 
(8). Competiția se încheie astăzi cu 
probele pe echipe, la spadă și flo
retă feminin.

ATLETISM. în concursul interna
țional atletic de sală desfășurat la 
Madison Square Garden din New 
York, proba feminină de 1000 m a 
fost ciștigată de sportiva româncă 
Doina Melinte, in 2’42’’40/100. Pe 
locul II : Diana Richburg (S.U.A.) — 
2’42”74/100. Cursa de 1 milă a reve
nit atletei engleze Wendy Sly — 
4’28”58/100, urmată de Maricica Pui
că (România) — 4’29”51/100 și cana
diana Lynn Williams — 4’29”78/100. 
La 800 m plat, Cristina Cojocaru a 
ocupat locul doi (în 2'02”07/100), pre
cedată de americana Delisa Walton 
Floyd (2’02”).

RUGBI. La Dublin, în meci contînd 
pentru „Turneul celor cinci națiuni" 
Ia rugbi, selecționata Țării Galilor a 
întrecut ieri cu scorul de 19—12 
(4—12) formația Irlandei. în cadrul 
aceleiași competiții, la Edinburgh, 
Scoția — Anglia 33—6 (12—6).

ȘAH. După 9 runde în turneul 
candidatelor la titlul mondial femi
nin de șah de la Malmoe, in clasa
ment conduce marea maestră sovie
tică Elena Ahmîlovskaia cu 7 punc
te, urmată de Marta Litinskaia — 
5,5 puncte (3), Levitina și Semeno
va — 3,5 puncte (2) etc. în runda a 
9-a, Elena Ahmîlovskaia a cîștigat în 
34 de mutări la Irina Levitina.

SCHI. Proba de 50 km disputată 
la Oberstdorf (R.F. Germania) în 
cadrul „Cupei Mondiale" la schi- 
fond a revenit campionului suedez

Gunde Svan — 2 h 10’57” 3/10, urmat 
de Vladimir Zaknov (U.R.S.S.) —
2 h 12’04” 2/10 și Maurilio de Zolt 
(Italia) — 2 h 12’18” 9/10.

BIATLON. Proba masculină de 15 
km din cadrul campionatelor mon
diale de biatlon pentru juniori, ce se 
desfășoară la Falun (Suedia), s-a în
cheiat cu victoria suedezului Mikael 
Loefgren — 44’50”9/10, urmat de Birk 
Anders (R.D. Germană) — 44’54”6/10. 
în proba de 10 km rezervată junioa
relor, pe primul loc s-a situat Eva 
Korpela (Suedia) — 31’56”2/10, se
cundată de Siv Braaten (Norvegia) 
— 32’28”7710.

VOLEI. La Ankara au Început în
trecerile fazei finale a „Cupei cupe
lor" la volei feminin. în prima zi, 
echipa sovietică Uralocika Sverd
lovsk a întrecut cu 3—0 (15—0, 15—2, 
15—2) formația bulgară Dunav Ruse, 
în timp ce echipa S.V. Lohhof 
(R.F.G.) a învins cu 3—2 (6—15, 15—7, 
12—15, 17—15, 15—2) formația Ujpest 
Dozsa Budapesta.

Astăzi, clasa muncitoare din țara 
noastră, întregul popor român ani
versează împlinirea a 53 de ani de 
la eroicele lupte revoluționare ale 
muncitorimii române din ianuarie- 
februarie 1933, moment culminant al 
valului bătăliilor de clasă care s-au 
desfășurat pe întreg cuprinsul pa
triei, antrenînd largi forțe sociale, 
în anii marii crize economice in
terbelice. Peste vreme, aceste eroice 
acțiuni revoluționare rămîn ca un 
exemplu al hotăririi de luptă a cla
sei noastre muncitoare, a capacității 
sale de organizare, a rolului hotărî- 
tor pe care l-a avut și îl are în isto
ria contemporană a țării. Marile 
bătălii de clasă din România 
din anul 1933, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „au marcat 
o nouă etapă in istoria mișcării mun
citorești revoluționare din (ara noas
tră, demonstrind maturitatea politi
că a clasei muncitoare, afirmarea ei 
ca forța socială cea mai avansată, 
in stare să conducă masele popu
lare, întregul popor, în lupta contra 
asupririi burghezo-moșierești, pentru 
o viață mai bună, pentru apărarea 
libertăților democratice, a păcii și 
independenței naționale".

Atunci, în ianuarie-februarie 1933, 
clasa noastră muncitoare s-a dovedit 
forța cea mai hotărîtă a luptei îm
potriva ofensivei capitalului și mo
nopolurile străine, care dusese la 
scăderea puternică a nivelului de 
trai, care periclita drepturi funda
mentale ale maselor populare, ale 
țării, cucerite prin luptă și jertfă în
delungată. De la un capăt Ia celă
lalt al României, muncitorii petro
liști, ceferiști, metalurgiști și texti- 
liști, din alte ramuri industriale s-au 
ridicat la luptă, declanșînd greve, 
ocupind întreprinderile, manifestînd 
pe străzile și în piețele orașelor. în 
aceste ample bătălii sociale se afir
mau cu deosebită putere obiective 
politice și economice, se ridica un 
viguros glas de protest împotriva 
alcătuirii nedrepte a rînduielilor 
vremii, cerîndu-se edificarea unei 
societăți a echității și justiției so
ciale, în care făurarii bunurilor ma
teriale și spirituale să-și afle locul 
cuvenit numărului și însemnătății 
lor în viața social-economică. S-a 
ilustrat, de asemenea, cu o remar
cabilă putere patriotismul fierbinte 
al clasei noastre muncitoare, înalta 
sa răspundere față de destinele pre
zente și viitoare ale țării, voința sa 
de a apăra drepturile suverane ale 
acesteia, împotriva oricăror ingerin
țe ale cercurilor imperialiste, ale ca
pitalului străin în treburile interne 
ale țării, împotriva oricăror încercări 
de a lovi în demnitatea suverană a 
României scumpe.

Retrospectiva istorică învederează, 
totodată, faptul că sub impulsul ma
rilor bătălii revoluționare ale clasei 
noastre muncitoare s-au ridicat Ia 
luptă alte și alte forțe sociale, ele 
însele grav afectate de criza econo
mică ; în focul luptelor de clasă au 
intrat atunci lucrătorii, ogoarelor, 
intelectualii, funcționarii, șomerii, 
declanșînd și purtînd viguroase acți
uni revoluționare. Cu dreptate s-ra 
observat că în acea epocă întreaga 
țară înfățișa imaginea unei ample 
mișcări împotriva rînduielilor capi
taliste, a afirmării voinței populare 
de înnoire democratică a vieții so- 
cial-politice românești.

în același timp, luptele revoluțio
nare ale muncitorimii române din 
ianuarie-februarie 1933 au făcut să 
se audă răspicat adînca indignare a 
clasei muncitoare, a poporului român 
împotriva fascismului, hotărîrea sa 
de luptă împotriva unei mișcări, 
care, așa cum s-a subliniat chiar în 
acel an eroic, purta în sine germe
nul de distrugere a tot ceea ce era 
muncă și creație. S-a ilustrat atunci 
o stare de spirit care a caracterizat 
cu consecvență muncitorimea româ
nă, poporul român, și din care avea 
să se nutrească in perioada care a 
urmat acea larg cuprinzătoare miș
care de împotrivire față de pericolul 
fascist, ilustrată cu putere, între al-

tele, de amplele demonstrații anti
fasciste, antirăzboinice și antirevi- 
zioniste din anii 1934—1940, împo
trivire care a zăgăzuit în țara noas
tră drumul fascismului spre cîrma 
țării, acesta neimpunîndu-se la pu
tere decît cu ajutorul Germaniei na
ziste în împrejurările tragice ale a- 
nului 1940.

Bătăliile revoluționare de acum 53 
de ani se înscriu în analele istoriei 
contemporane a țării ca o măreață 
pagină a luptei partidului nostru co
munist, ca o nouă și puternică ilus
trare a faptului că partidul revolu
ționar al clasei muncitoare era ființă 
din marea ființă a poporului, anga
jat cu trup și suflet într-o neprecu
pețită acțiune pentru triumful idea
lurilor poporului, pentru ridicarea 
sa la o stare materială mai înaltă. 
Din perspectiva timpului, ne apare 
astfel cu deosebită limpezime faptul 
că dacă bătăliile muncitorești pe 
care le omagiem astăzi s-au caracte
rizat printr-o puternică combativi
tate revoluționară, prin energie și 
înaltă organizare, prin maturitate 
politică, prin uriașă forță de iradie-

53 de ani de la marile 
lupte revoluționare ale 
muncitorimii române din 
ianuarie-februarie 1933

re, aceasta se datorește faptului că 
în primele rînduri ale luptei, în 
fruntea ei s-a aflat partidul comu
nist. Militanții partidului au fost cei 
mai hotărîți și mai energici dintre 
luptători, s-au aflat la posturile 
cele mai grele ale luptei, încurajînd 
și însuflețind mulțimile cu cuvîntul 
și cu fapta, organizîndu-le rîndurile, 
oțelind voințele, cimentînd hotă
rîrea lor de luptă, unind într-un 
larg și cuprinzător șuvoi pe toți 
muncitorii, fără deosebire de apar
tenență politică. S-a dovedit atunci 
încă o dată nu numai că partidul 
era mereu aproape de nevoile și 
cerințele maselor, dar și faptul că 
partidul arăta singurul drum pentru 
împlinirea aspirațiilor acestora, 
singura cale ducătoare la izbîndă : 
aceea a luptei revoluționare. Drum 
urmat cu neabătută încredere de 
întregul popor, așa cum îl ilustrează 
și faptul că în cursul eroicelor lppte 
muncitorești s-a putut auzi, rostită 
din mii de glasuri, dorința fierbinte : 
„Trăiască partidul comunist". Cu 
îndreptățire, așadar, s-a subliniat 
că luptele muncitorești din ianu
arie-februarie 1933 au reprezentat o 
strălucită biruință politică a parti
dului nostru comunist, care și-a 
consolidat în inima și conștiința 
poporului locul de încercat și 
clarvăzător conducător politic.

în cursul luptelor revoluționare de 
acum 53 de ani, în perioada care a 
urmat, înspre partid s-au îndreptat 
mii și mii de oameni ai muncii, 
care au înțeles că numai activînd 
sub flamurile partidului, pe calea de 
luptă arătată de acesta, se pot în
făptui aspirațiile de dreptate și li
bertate socială, de independență și 
demnitate națională ale poporului. 
Semnificativ în acest sens este fap
tul că în acel an eroic a intrat în 
rîndurile partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mareîndu-se ast
fel începutul unui exemplar drum 
de militant revoluționar, dăruit in 
întregul său cauzei partidului, po
porului, socialismului. Aflat mereu 
în primele rînduri ale luptei, înde
plinind neabătut misiunile încredin
țate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
avea să dovedească mari calități 
politice și organizatorice, alese însu
șiri de autentic conducător revolu
ționar, însușiri care vor dobîndi o

nouă strălucire în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
cind, într-o impresionantă unanimita
te de gind și voință, partidul, poporul 
l-au ales în funcția supremă de 
conducere în partid. O învestitură 
pe care cei peste 20 de ani ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" au confirmat-o 
cu forța uriașelor realizări ale eco
nomiei naționale, a profundelor pre
faceri înnoitoare petrecute în viața 
țării, prin drumul de mărețe reali
zări străbătut de atunci de întregul 
popor, prin înfățișarea nouă a așe
zărilor patriei, prin imensul ei pres
tigiu internațional

Luptele revoluționare pe care Ie 
cinstim în această zi de miez de fe
bruarie au avut un larg răsunet in
ternațional, pretutindeni în lume 
vorbindu-se de faptul că muncitorii 
români „dau un frumos exemplu", 
că lupta eroică a muncitorilor ro
mâni „este un vestitor", „este un 
semnal", „o dovadă că forța clasei 
muncitoare este imensă și de neîn
vins atunci cind este unită, avind 
la bază frontul unic revoluționar".

53 de ani s-au încrustat pe răbo
jul timpului de la eroicele lupte re
voluționare din ianuarie-februarie 
1933. O dată cu trecerea la edificarea 
noii orinduiri socialiste, la victoria 
căreia și-a adus contribuția hotărî- 
toare, în viața muncitorimii române 
s-au produs mutații profunde, struc
turale. Rezultat nemijlocit al politi
cii de industrializare socialistă a ță
rii, urmată cu consecvență de par
tid, a orientării hotărîte, cu deose
bire după Congresul al IX-lea al 
partidului, spre factorii calitativi ai 
dezvoltării, spre ramurile purtătoa
re de progres tehnic, au sporit ne
contenit rîndurile clasei muncitoare, 
aceasta devenind și numeric clasa 
principală a societății, s-au produs 
prefaceri adinei in structura pregă
tirii sale profesionale, în conștiința 
sa, consolidîndu-se și dezvoltîndu-se 
neîncetat tradițiile eroismului și dă
ruirii în muncă, ale răspunderii și 
devotamentului muncitoresc probate 
în_ întreaga sa istorie de clasa noas
tră muncitoare. S-au creat și dezvol
tat continuu zeci și zeci de noi de
tașamente muncitorești. Prin forța 
minții și brațelor clasei noastre 
muncitoare, aflată în fruntea luptei 
și muncii poporului, sporesc necon
tenit forțele productive ale societății 
— trainică temelie a demnității su
verane a patriei. învestită cu misiu
nea de forță conducătoare, împreună 
cu toți oamenii muncii, în societatea 
noastră, clasa muncitoare își îndepli
nește cu strălucire acest rol, gospo
dărind cu înaltă responsabilitate 
avuția națională, făurind noi și noi 
valori și frumuseți, participînd activ 
la elaborarea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare social-economi
că, la conducerea întregii vieți so- 
cial-economice, oferind în perma
nență întregii națiuni un înalt 
exemplu .patriotic, revoluționar. O 
ilustrare grăitoare a acestei realități 
definitorii a timpului pe care ÎI 
străbatem o constituie chemările la 
întrecere recent lansate de numeroa
se colective muncitorești prin care 
toți oamenii muncii din patria noas
tră sînt chemați ca, în calitatea lor 
de proprietari, producători și bene
ficiari ai roadelor muncii lor, să 
pună plenar iri valoare marile lor 
resurse de inițiativă, pasiune crea
toare și spirit gospodăresc, astfel 
încit să fie exemplar îndeplinite sar
cinile pe acest an și pe întregul cin
cinal, să fie înfăptuite istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XIII-lea, 
și, astfel, țara noastră să urce o 
nouă treaptă în drumul său spre 
culmile civilizației comuniste.

în urmă cu 53 de ani, în vremea 
eroicelor lupte muncitorești, s-a spus 
cu îndreptățire că ele au fost exem
ple vii ale unei conștiințe muncito
rești, revoluționare, demne de admi-- 
rat. Prin tot ceea ce astăzi creează 
și înfăptuiește clasa noastră munci
toare se dă o nouă și strălucită a- 
testare acestui adevăr istoric.

CREȘTE PRODUCȚIA AGRICOLĂ, 
CRESC ȘI CONTRACTĂRILE

■ ■ ■ B B B B B B B B B B

FAMILIA, CELULA DE BAZĂ 
A SOCIETĂȚII NOASTRE

(Urmare din pag. I)

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Jocul ielelor — 10 ; Titanic 
vals «— 17,30 ; (sala Atelier) : Intre 
cinci și șapte — 10,30 ; Fata din An
dros — 14 ; între patru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. „Forme și 
genuri muzicale". Dirijor și comen
tator : Nicolae Racu — 11
• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul Spor
turilor și Culturii) : „Melodii ’85“. 
Concertul laureaților — 18
• Opera Română (13 13 57) : Poves
tea micului pan — 11 ; Giselle — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Leo
nard — 10 ; Examene, examene — 
17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 10 ; Trenurile mele — 17,30 ; 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Hamlet — 15
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 10,30 ; Cerul înstelat deasupra 
noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 10,30 ; Lewis și Alice 
— 19,30
® Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10 ; 
Măseaua de minte — 14 ; Cîrtițele — 
17,30 ; (la Sala mică a Palatului) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
16 ; 19
© Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10 ; Kara- 
mazovii — 17 ; (sala Studio) : Tră
sura la scară — 10,30 ; Variațiuni pe 
tema dragostei — 18
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 11 ; 
Cursa de Viena — 18 ; (sala Giulești, 
18 04 85) ; Cum s-a făcut de-a rămas

Catinca fată bătrină — 11 ; Bărbierul 
din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dra
goste Ia prima vedere — 11 ; Pom- 
piliu de Pompadour — 15 : Nimic
despre elefanți — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18
• Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară românească — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 11 ; Cum 
se cuceresc femeile — 17,30
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Guliver în țara păpușilor — 11 ; (sala 
din Piața Cosmonâuților) : Anotim
purile minzului — 11,30
© Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 10 ; 15 ; 18
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Miorița — 19
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Start la... varietăți — 15,30 ; 
Atenție, estrada în emisie — 18

cinema
• Vară sentimentală : STUDIO
(59 53 15) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Racolarea: LIRA (317171) — 15; 
17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
© Căsătorie cu repetiție : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Aventuri în Ontario : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11: 13; 15; 17,15; 19,30, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Nea Mărîn miliardar : DACIA 
(50 35 91) — 9.; 11; 13; 15; 17; 19
• Marele premiu: GIULEȘTI (17 55 46)

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vînătorul de căprioare : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
© Ultimul mohican : GLORIA
(47 46 75) — 9; II; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 13; 15
• Hallo, taxi : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• în vîrtcj : BUZEȘTI (50 43 58) — 14; 
16; 18
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
© Drumul : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
• Steaua dimineții : TTMPURT NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Cîinele : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30 ; 14: 16,30; 19
• întîlnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30 
« Așii înălțimilor: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pilot de formula 1 : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,30; 10,30; 12.30; 14,45;
17; 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 13; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Lupii mărilor ; LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Program special pentru copii 9; 
11; 13; 15, Atenție la pana de vultur
— 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Rămîi, fericire ! : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
• Alice : FLOREASCA (33 29 71) — 11; 
13; 15; 17; 19
• Veșnic tinerii: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Cobra se întoarce : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
© Avertismentul : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 18
© Superpolițistul ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

să crească animale. Stau și mă-ntreb 
ce țăran ar putea fi acela care ar 
lăsa pămîntul de izbeliște sau care 
să-și aducă alimentele cu sacoșa, 
de pe piața orașului ? De la oraș 
primim o seamă întreagă de pro
duse, mărfuri industriale. Rostul 
nostru e să răspundem și noi aces
tor eforturi, să asigurăm orașului 
produsele agroalimentare de trebu
ință. Eu. personal, am contractat un 
porc, 2 000 litri lapte, 10 kg carne 
de pasăre.

în Nojorid, gospodăria lui Augus
tin Crișan seamănă cu o minifermă 
zootehnică. îngrijește doi cai, 12 
porci, vreo 200 oi pe care le „păs
torește" băiatul gospodarului, 60 de 
păsări ; a contractat 10 porci, 20 kg 
carne pasăre, 500 kg lînă, 30 miei.

— Cum reușiți să creșteți atîtea 
animale ? — il întrebăm.

— Cu muncă, cu multă muncă, Ia 
care participă întreaga familie. Dar 
e drept, primim și sprijin. Ce ob
ținem doar de pe lot nu ne-ar fi 
suficient. Oile le pasc prin pădure, 
pe miriști. Consiliul popular ne re
partizează, în funcție de cît contrac
tăm, și terenuri pentru obținerea 
în cultură dublă a furajelor.

Cei harnici au intr-adevăr de ce 
să se bucure. Ne-a convins de acest 
lucru și țăranul cooperator Iustin 
Bărdaș, din satul Leș. Anul trecut, 
pentru produsele livrate la fondul 
de stat i-au revenit, în plus, peste 
veniturile obținute la cooperativa 
agricolă, peste 80 000 lei.

— Socot însă că pot munci 
mai cu spor, că pot cîștiga și mai 
mult — ne spune el cu convingere.

Și nu fără temei. în acest an a 
contractat 10 porci, 50 miei, 10 oi, 
500 kg lînă, 300 ouă. 10 kg carne de 
pasăre. Așa s-au sfătuit toți ai ca
sei, va fi efortul mai mare, dar și 
cîștigurile vor fi pe măsură.

Și lista exemplelor pozitive ar 
putea continua. Fără îndoială, avan
tajele sistemului unic de contractări 
sînt de natură să stimuleze interesul 
de a produce mai mult, de a munci 
mai bine. La Nojorid, cel mai con
vingător exemplu îl reprezintă toc
mai realizările fruntașilor, care sînt 
mereu aduse în discuțiile cu sătenii, 
ori de cite ori există un prilej.

Livrările produselor 
contractate — eșalonate ritmic, 

pe tot parcursul anului
Ceea ce merită evidențiat în ex

periența acestei comune este, de

asemenea, preluarea ritmică a pro
duselor contractate. Numai în 
cursul lunii ianuarie au fost livrate 
statului 120 hl lapte de vacă, 50 ca
pete tineret bovin, 11 porci ș.a. 
Stăm de vorbă cu Eva Cristea, con
tabil la consiliul popular, unul din
tre gospodarii care și-au onorat 
deja o parte din obligațiile contrac
tuale.

— Mi se pare absolut firesc să 
înțelegem fiecare că, așa cum din
spre oraș vin aproape zilnic pro
duse industriale spre sat, tot așa și 
noi trebuie să furnizăm eșalonat, pe 
tot parcursul anului, produsele con
tractate. Din gospodăria mea am 
contractat 800 1 lapte, un porc și un 
tăuraș. Tăurașul ajuns la 420 kg — 
l-am și predat.

Primarul își exprima satisfacția 
că nu are în comună cetățeni care 
să nu-și înțeleagă îndatoririle, ce
rințele folosirii corespunzătoare a 
pămîntulul.

— Pe Ia noi se spune așa, con
chidea el : pe om îl cunoști după 
cum îi arată gospodăria. Este insă 
adevărat că în fiecare gospodărie 
rezervele sînt încă foarte mari. Su
ficient să amintim că mai sînt gos
podării care, deși au- posibilități, nu 
dețin nici o bovină. Or, asta ne 
frămîntă. Și pe noi. iar — de acum 
— și pe cei în cauză. Sîntem hotă- 
rîți să îndreptăm neîntirziat această 
situație. La urma urmei, pentru 
bunăstarea satului trebuie să mun
cească tot satul. La sugestia comi
tetelor de cetățeni am întocmit pen
tru fiecare gospodărie cite o fișă, 
un fel de „carte de vizită", unde 
consemnăm potențialul gospodăriei, 
cit a contractat, cu ce trebuie aju
tată pentru a-și onora cum se cuvine 
obligațiile. Prin cooperația de pro
ducție, achiziții și desfacere vom 
repartiza, la preț de stat — celor 
ce solicită — pui de-o zi și purcei, 
precum și unelte agricole ; ne preo
cupăm de starea pajiștilor, ca ele 
să devină cit mai îndestulătoare. 
Fertilizăm anual 200 hectare cu gu
noi de grajd, fiecare crescător de 
animale transportînd cel puțin o 
căruță de gunoi de grajd pentru 
izlazul comunei. Există garanția că 
vom realiza astfel surplus de vege
tație chiar și pentru fin. Am mărit, 
de asemenea, suprafețele de sfeclă 
furajeră, lucrată în acord global, cu 
cotă procentuală.

Cum se vede, la Nojorid, comună 
fruntașă în întrecerea socialistă, 
vorba are deplină acoperire in 
fapte. Fapte de buni gospodari.

(Urmare din pag. I)
Eforturile deosebite pe care socie

tatea le face privind asigurarea con
dițiilor necesare creșterii, îngrijirii 
și educării copiilor, sprijinirea în 
modalități diverse a familiilor cu 
mulți copii, o îndreptățesc să ceară 
tuturor factorilor cu răspunderi în 
acest domeniu — medici, educatori, 
personalul din cadrul serviciilor de 
asistentă socială etc. — respectarea 
întocmai a legilor tării, intensifica
rea preocupărilor pentru îmbunătă
țirea stării de sănătate a populației, 
pentru a contribui în măsură mai 
substanțială la realizarea obiective
lor fundamentale ale politicii demo
grafice actuale.

în acest cadru, o importanță deo
sebită are desfășurarea unor temei
nice și eficiente acțiuni politico-edu
cative, menite să determine adop
tarea de către tineret îndeosebi a 
unei atitudini corespunzătoare față 
de familie și natalitate, să împiedice 
împrumuturi de modele de compor
tament în disonantă cu cerințele 
obiectiv determinate ale actualei 
etape de dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei noastre.

în cadrul muncii de educație cu 
acest profil, care trebuie să înceapă, 
în timp, cu mult înainte de consti
tuirea familiilor proprii, accentul se 
cere pus pe cultivarea respectului 
față de familie și față de partenerul 
de cuplu conjugal, a dragostei față 
de copii, a spiritului de răspundere 
față de familie și de societate. Sub
liniem toate acestea avînd în vedere 
și rezultatele unei recente cerce
tări sociologice, vizînd atitudinile și 
opiniile tinerilor față de familie și 
natalitate. Printre factorii mențio
nați de tinerii căsătoriți ca determi- 
nînd o familie să nu aibă copiî, 
egoismul, comoditatea, lașitatea, 
teama de greutăți, iresponsabilitatea 
dețin o pondere de 44 la sută, iar 
dintre factorii ce determină o fa
milie să. aibă copii s-au detașat 
dragostea și înțelegerea între soți

(37,3 la sută din total) și dragostea 
pentru copii (24,7 la sută). Aceste 
opinii sugerează ’cîteva direcții po
sibile de acțiune în munca de edu
cație profamilială și pronatalistă.

Finalitatea unor asemenea acțiuni 
educative este aceea de a forma 
convingerea că, așa cum sublinia un 
cercetător în problemele demogra
fiei, „nu există eveniment în istoria 
personală mai semnificativ pentru 
viitor decît acela de a deveni părinte 
și nu există model de comportament 
mai esențial pentru supraviețuirea 
socială decît o fertilitate adecvată".

Un comportament demografic co
respunzător al familiei reprezintă o 
condiție indispensabilă a sănătății 
fizice, morale, spirituale a familiei 
însăși luată în totalitate și a fiecărui 
partener de cuplu conjugal în parte. 
O familie cu copii (și cu atît mai 
mult o familie cu mulți copii) se poa
te considera o familie pe deplin reali
zată, cu o viață complexă, potențial 
bogată în satisfacții diverse, cu sen
timentul tonic al datoriei împlinite, 
al unei vieți ce n-a fost trăită în 
zadar, al continuității în timp, al 
perpetuării în urmași. Copiii con
feră echilibru familiei, iar familia 
cu mulți copii modelează caracterele 
viitorilor cetățeni, formează capaci
tatea de a lupta cu greutățile și de 
a le învinge, cu consecințe benefice 
pentru viața matură.

Iată de ce la măsurile adoptate 
recent de conducerea partidului și 
statului nostru, din inițiativa perso
nală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
măsuri făcind dovada unei atitudini 
profund umaniste și a unei înalte 
responsabilități comuniste pentru 
viitorul națiunii noastre, este o da
torie de onoare a fiecărei familii de 
a răspunde printr-o atitudine de 
înaltă responsabilitate în realizarea 
obiectivelor fundamentale ale poli
ticii demografice promovate în țara 
noastră, condiție de bază a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a înaintării României spre 
comunism.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 16 februarie, 
ora 20 — 19 februarie, ora 20. In țară : 
Vremea se va încălzi treptat în toate 
regiunile țării. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros în jumătatea de sud, 
unde vor cădea precipitații locșle, mai 
ales sub formă de lapoviță și ploaie. 
In restul țării, precipitațiile vor fi izo-

late. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări în zona de munte 
și în sud-vestul țârii. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni. Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse între zero sl 10 grade, local 
mat ridicate în sud. Ceată locală, iar 
Izolat condiții de polei. In București : 
Vremea va fl în curs de încălzire. 
Cerul variabil, mai mult noros și vor 
cădea precipitații mai ales sub formă 
de ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și .zero grade, 
Iar cele maxime între 2 și 5 grade. 
Ceată slabă.



LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU MASURI DE ÎNCREDERE

Intervenția delegației române

si csttmrii
Politica externă a României, acțiunile sale consacrate realizării păcii, 

înfăptuirii dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, soluționării 
marilor prqbleme ale lumii contemporane iți găsesc o largă reflectare 
in presa internațională.

Sînt evidențiate, de asemenea, succesele remarcabile obținute de 
poporul român în toate domeniile de activitate, in realizarea obiectivelor 
privind dezvoltarea multilaterală a țăril în acest cincinal.

Sub titlul „Poziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind dezar
marea nucleară", săptăminalul ita
lian „TRIBUNA ECONOMICA" a 
publicat un articol în care se arată 
că, în gîndirea președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, problema 
fundamentală este încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în special la cea nucleară. 
Reiese din aceasta că acumulările 
de arme dintre cele mai ucigă
toare, și mai ales de arme nuclea
re, au dus- la agravarea fără pre
cedent a situației internaționale, la 

, creșterea pericolului de război nu
clear, cu consecințe catastrofale 
pentru întreaga omenire.

Spre deosebire de toate tipurile 
de armament, fie ele dintre cele 
mai sofisticate — observă pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
arma atomică are o caracteristică 
nemaiîntilnită la nici o altă armă : 
aceea că duce la distrugerea con
dițiilor înseși ale vieții pe planeta 
noastră, evidențiază publicația ita
liană.

România consideră logic ca, tn 
timpul tratativelor de la Geneva 
dintre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A., 
să fie oprite producerea, instalarea 
și experimentarea de noi arme 
nucleare, precum și orice acțiune 
de militarizare -a Cosmosului.

Publicația italiană relevă pro
funzimea cu care conducătorul 
României procedează ori de cite 
ori întreprinde o analiză a unui 
fenomen internațional, subliniind 
că, și de astă dată, ținînd seama 
că viața, realitatea demonstrează 
că gravdle probleme ale epocii 
noastre pot fi rezolvate numai 
printr-o participare activă a tu
turor statelor și națiunilor, indife
rent de mărimea sau de orîndui
rea lor socială, România consideră 
că mai mult ca oricînd este foarte 
actuală o întîlnire a statelor celor 
două alianțe militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia, precum și 
intensificarea acțiunilor comune 
ale tuturor statelor din Europa, 
impune, pe lingă aceasta, să se 
acționeze pentru încheierea 
rezultate dintre cele mai bune

atomice. Se evidențiază, de ase
menea, că apelul adresat de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov șefilor de stat și guvern 
din regiune de a începe neîntîr- 
ziat tratative în vederea interzice
rii testării, producerii, depozitării 
și folosirii de arme chimice pe 
teritoriile lor a primit un răspuns 
prompt din partea Greciei, care se 
pronunță în favoarea acestei pro
puneri.

După ce amintește că apelul co
mun al României și Bulgariei a 
fost difuzat la New York ca docu
ment oficial al Adunării Generale 
a O.N.U., „Neues Deutschland" ac
centuează faptul că ideea creării 
unei zone lipsite de arme chimice 
în Balcani este similară cu propu
nerea R.D. Germane și R.S. Ceho
slovace privind crearea unei astfel 
de zone în Europa centrală, fiind 
o importantă verigă pe linia ini
țiativelor în această direcție.

Este relevată ideea că, pînă la 
eliminarea generală a armelor chi
mice, pot și trebuie întreprinse ac
țiuni pe plan regional pe continen
tul nostru, dat fiind faptul că ast
fel de soluții ar permite reducerea 
însemnată a riscului unui război 
chimic în Europa și, avînd în ve-

concepția României, o asemenea 
conferință ar trebui să aibă loc 
sub egida Organizației Națiunilor 
Unite, cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României privind 
soluționarea pe cale politică a pro
blemelor Orientului Mijlociu, care 
cuprinde recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al poporului pa
lestinian, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, și asigurarea existen
ței, integrității și suveranității tu
turor statelor din zonă, inclusiv ale 
Israelului — arată agenția ASSO
CIATED PRESS.

Se amintește, de asemenea, că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat însemnătatea și nece
sitatea organizării unei conferințe 
internaționale, convocată și desfă
șurată sub egida O.N.U., care să 
ofere un cadru favorabil de trata
tive directe și la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
O.E.P., membrii permanent! ai 
Consiliului de Securitate, alte state 
care pot aduce o contribuție pozi
tivă la soluționarea politică a pro
blemelor, la procesul de pace în 
Orientul Mijlociu.

Hotărîrea Partidului Comunist 
Român, a României socialiste și a 
poporului român de a sprijini activ, 
și în viitor, cauza dreaptă a po
porului palestinian, reafirmată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
este pusă în evidență de agenția 
FRANCE PRESSE, care arată, de 
asemenea, că în opinia șefului sta-

forță și de amenințare cu forța 
relațiile internaționale, pentru 

și numai pe

Se
cu 
a 

Conferinței de la Stockholm pen
tru măsuri de încredere și securita
te și pentru dezarmare în Eu
ropa. precum și a tratativelor de 
la Viena cu privire la reducerea 
trupelor șl armamentelor în Eu
ropa centrală — arată „Tribuna 
Economica".

în concluzie, publicația amintește 
că, de la înalta tribună a Con
gresului științei și invățămîntului, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
arăta că România este hotărită să 
participe activ, ca și pînă acum, 
la soluționarea marilor probleme 
internaționale, să dezvolte larg 
relațiile cu toate statele, indife
rent de orînduirea socială ; Româ
nia acordă o mare importanță co
laborării și solidarității cu țările 
socialiste, dezvoltă larg relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, isi 
extinde relațiile cu țările occiden
tale industrializate.

în legătură cu inițiative ale 
țării noastre privind instituirea 
unei zone de pace și colaborare în 
Balcani, agenția CHINA NOUA 
relevă : Președintele României a 
subliniat că problema fundamen
tală a epocii noastre este oprirea 
cursei înarmărilor, îndeosebi a 
celei nucleare, înfăptuirea dezar
mării și, asigurarea păcii, chemînd 
la intensificarea eforturilor în 
această direcție. în context, agen
ția scoate în evidență dorința tării 
noastre ca Peninsula Balcanică să 
devină o zonă fără arme nucleare 
și chimice și, de asemenea, fără 
baze militare străine.

România acordă o importantă 
deosebită întăririi încrederii si 
colaborării în Balcani. Pentru atin
gerea acestui obiectiv, arată agen
ția, anul trecut, România și Bulga
ria au lansat un apel comun pen
tru transformarea Peninsulei Bal
canice intr-o zonă fără arme chi
mice.

în legătură cu inițiativa lansată 
la București referitoare la o zonă 
liberă de arme chimice în Balcani, 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
arată că inițiativa se bucură de o 
largă aprobare.

Acțiunea României și Bulgariei 
privind crearea unei zone lipsite 
de arme chimice în această parte 
a Europei este apreciată pretutin
deni drept o contribuție construc
tivă Ia destindere, dezarmare si 
sporirea încrederii. Această nouă 
inițiativă, lansată la București, 
este sprijinită de popoarele balca
nice, deoarece ea corespunde aspi
rației lor de a elimina din Balcani 
mijloacele periculoase de distru
gere în masă — armele chimice și

Ample relatări și comentarii 
ale presei de peste hotare

dere apartenența statelor europene 
la alianțe militare diferite, în în
treaga lume. Ele reprezintă, tot
odată, un început în direcția elimi
nării globale la nivel mondial a 
arsenalelor de arme chimice, apre
ciază ziarul.

Poziția constructivă a României 
față de problemele Orientului Mij
lociu, exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu și cu prilejul 
întilnirilor avute la București cu 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, este reflectată de mij
loacele de informare in masă din 
diferite țări.

Astfel, evidențiind preocuparea 
României pentru găsirea căilor de 
instaurare a unei păci trainice in 
regiune și recunoașterea drepturi
lor legitime ale poporului palesti
nian, agenția iugoslavă TANIUG 
relevă aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
s-a creat o situație ce permite or
ganizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., consa
crate Orientului Mijlociu, la care 
să participe toate părțile interesa
te, inclusiv O.E.P., precum și 
U.R.S.S. și S.U.A., ceilalți membri 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate și alte state care pot aduce 
o contribuție pozitivă la soluționa
rea politică a problemelor și la 
procesul de pace din Orientul Mij
lociu.

Președintele României a subli
niat, totodată, importanța dezvol
tării colaborării dintre țările ara
be, ca o condiție esențială pentru 
rezolvarea situației in Orientul 
Mijlociu, reafirmind hotărîrea 
României de a acționa în conti
nuare pentru sprijinirea cauzei 
drepte a poporului palestinian, 
notează agenția.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat pentru noi inițiative 
în vederea unei soluții globale și 
negociate a situației din Orientul 
Mijlociu — evidențiază ziarul al- 
gerian „EL MOUDJAHID". Româ
nia — relevă ziarul citat — și-a 
reafirmat poziția potrivit .căreia 
este necesară convocarea unei con
ferințe internaționale, sub egida 
O.N.U., pentru a se ajunge la o 
soluție politică a problemelor din 
regiune, o asemenea conferință pu
țind furniza un cadru corespunză
tor pentru . negocieri directe între 
toate părțile interesate, inclusiv cu 
participarea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Ziarele „EL DIA", „EL NACIO- 
NAL", alte cotidiane mexicane au 
pus în evidență poziția realistă, 
constructivă a României față de 
criza din Orientul Mijlociu, față de 
perspectivele de pace în regiu
ne, susținută de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Situația din 
această zonă a lumii — subliniază 
„El Nacional" — este una dintre 
problemele principale ce preocupă 
omenirea.

Propunerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind convo
carea unei conferințe internaționa
le in problema Orientului Mijlo
ciu a fost evidențiată și de PRESA 
IRAKIANĂ, care a arătat că, în

participe 
inclusiv

spaniolă 
accen-

tului român se impun o intensi
ficare a acțiunilor politice și di
plomatice, promovarea de noi ini
țiative pentru rezolvarea globală, 
pe calea tratativelor, a situației din 
Orientul Mijlociu.

Conducătorul României și-a rea
firmat poziția potrivit căreia calea 
organizării unei conferințe inter
naționale, convocată și desfășurată 
sub egida O.N.U., este, în condi
țiile actuale, singura care poate 
duce la o soluționare politică a 
problemelor din această zonă — 
scrie A.F.P., amintind, apoi, punc
tul de vedere al președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit căruia 
o asemenea conferință ar trebui să 
ofere un cadru favorabil de trata
tive directe și la care să 
toate părțile interesate, 
O.E.P.

La rîndul său, agenția 
de presă E.F.E. pune
tul pe faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
în favoarea intensificării acțiunilor 
politice și diplomatice, a promo
vării de noi inițiative în vederea 
realizării păcii in Orientul Mijlo
ciu. precum și pentru necesitatea 
abordării problemei Orientului 
Mijlociu în contextul general al 
situației internaționale, in care 
pacea este serios amenințată.

Hotărîrea României de a acorda 
și în viitor un sprijin activ cauzei 
drepte a poporului palestinian, 
eforturilor de pace în Orientul 
Mijlociu este evidențiată, de ase
menea, de agenția A.D.N. din R.D. 
Germană și de agenția kuweitiană 
KUNA.

Ziarul sirian „AL SAOURA" a 
reflectat poziția țării noastre față 
de actele de încălcare a normelor 
și convențiilor internaționale, a 
relațiilor dintre state, poziție con
formă politicii consecvente de pace 
și colaborare a României.

De asemenea, POSTURILE DE 
RADIO și TELEVIZIUNE din Si
ria au apreciat această poziție ca 
o nouă contribuție a României in 
rezolvarea problematicii Orientului 
Mijlociu, în special prin apelul 
adresat organizațiilor internațio
nale, opiniei publice mondiale de 
a lua atitudine pentru eliminarea 
actelor de forță și amenințare cu 
forța in relațiile dintre state.

Reflectind poziția României ru 
privire la conflictul dintre Iran și 
Irak. China Nouă arată că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat celor două țări apelul de 
a înceta imediat acțiunile militare 
și a-și retrage trupele în interiorul 
frontierelor recunoscute pe plan 
internațional, pentru trecerea la 
soluționarea politică a tuturor 
problemelor existente intre cele 
două state.

Aceasta ar fi în folosul ambelor 
țări și popoare, ar servi cauza 
păcii, securității și stabilității în 
această parte a globului 
treaga lume, a apreciat 
tului român.

Poziția consecventă a
— corespunzătoare politicii sale de 
pace și colaborare — privind ne
cesitatea eliminării oricăror acte

și in în- 
șeful sta-

României

de 
în 
solutionarea numai 
calea politică, a tratativelor a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state este evidențiată și de ziarul 
pakistanez de limbă urdu „NA- 
WAI-WAQT", din Rawalpindi.

Realizările obținute de țara 
noastră în anii cincinalului care a 
trecut, dezvoltarea continuă a in
dustriei și agriculturii sînt rele
vate de agenția T.A.S.S., care se 
referă la Comunicatul cu privire 
la rezultatele îndeplinirii planului 
de dezvoltare economico-socială a 
României în 1985 și pe întregul 
cincinal.

Se arată, de asemenea, că s-au 
extins relațiile de cooperare și 
colaborare economică și tehntco- 
științiflcă ale României cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste.

Bazîndu-se pe cifrele din docu
ment. agenția arată că anul trecut 
creșterea producției-marfă a fost 
de 4,9 la sută, iar în agricultură 
s-au obținut peste 23 milioane tone 
cereale. Venitul național a crescut 
cu un important procent în 1985, 
cifrîndu-se la peste 750 miliar
de lei.

La rîndul său, publicația sovietică 
„EKONOMICESKAIA GAZETA" 
reflectă, în paginile sale, planul 
de dezvoltare social-economică a 
României pe anul acesta, eviden
țiind că oamenii muncii din țara 
noastră și-au propus să realizeze 
o cotitură radicală în direcția in
tensificării dezvoltării economice 
pe baza introducerii pe scară largă 
in producție a realizărilor progre
sului. tehnico-științific.

Potrivit prevederilor 
1986, produsul social 
crește cu 7—8 la sută, 
național cu 10—12 la sută, sporul 
venitului național urmînd 
realizat într-o 
țoare pe seama 
vității muncii.

O relatare cu 
rile industriei și agriculturii țării 
noastre reflectate in Comunicatul 
cu privire la rezultatele îndeplinirii 
planului de dezvoltare economico- 
socială a României în 1985 și pe în
tregul cincinal a publicat șl coti
dianul „NEPSZABADSAG" din 
R. P. Ungară.

într-un amplu comentariu referi
tor la perspectivele dezvoltării eco
nomice a României, cotidianul zai- 
rez „ELIMA" evidențiază că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a în
fățișat o serie de priorități în ce 
privește realizarea obiectivelor mă
rețe ce stau în fața țării în noul 
cincinal care a început. Este sub
liniată hotărîrea poporului român 
de a acționa, în cursul cincinalului 
1986—1990, pentru dezvoltarea in
tensivă a tuturor activităților, pen
tru realizarea unei calități noi, su
perioare a muncii și vieții.

România duce o politică realistă, 
a „porților deschise", scrie ziarul 
zairez, care se referă la relațiile 
economice ale țării noastre cu sta
tele in curs de dezvoltare, cu țări
le africane, cărora le oferă tehno
logii de vîrf într-o serie de dome
nii importante pentru dezvoltarea 
acestora.

Activitatea desfășurată în Româ
nia de mai mulți ani pentru per
fecționarea conducerii întregii vieți 
economico-sociale este pusă in evi
dență de revista vest-germanâ 
„OST — WEST COMMERZ", care 
scrie, între altele : în strategia dez
voltării economico-sociale a Româ
niei se acordă o mare importanță 
extinderii schimburilor economice 
cu celelalte state ale lumii, pe baze 
competitive. înfăptuirea acestui 
obiectiv este asigurată, in primul 
rînd, de capacitatea economiei ro
mânești de a prezenta o ofertă de 
export competitivă, de alocarea 
unei părți însemnate din venitul 
național pentru dezvoltare, de în- 
făptuirea unor programe naționale 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor românești, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor de produc
ție, iar, în al doilea rînd. de exis
tența unui mecanism de comerț 
exterior perfecționat, care, pe de
plin compatibil cu celelalte compo
nente ale mecanismului economico- 
financiar, asigură conducerea pla
nificată a activității de comerț ex
terior si cooperare economică in
ternațională.

Ziarul „IL POPOLO" a con
sacrat un articol politicii demo
grafice a României, in care se 
referă la ultimele măsuri luate de 
țara noastră în acest domeniu. Se 
remarcă sprijinul pe care statul 
român ii acordă familiilor cu mulți 
copii. „Efortul financiar al statu
lui în domeniul asistenței copiilor 
și mamelor va ajunge, în 1986, la 
circa 20 miliarde lei, față de 14 
miliarde în 1985", subliniază ziarul 
italian.

6TOCKHOLM 15 (Agerpres). — Po
trivit programului său de lucru. Con
ferința pentru măsuri de încredere 
și securitate si pentru dezarmare in 
Europa a intrat, în acest an, în faza 
sa decisivă — aceea a elaborării 
acordului cu care va trebui să se 
încheie. Statele participante au sub
liniat, încă de la începutul actualei 
sesiuni, necesitatea de a utiliza pre
misele create in perioada anterioară 
pentru a se ajunge la un acord asu
pra unui ansamblu de măsuri care 
să contribuie 
crederii și a 
dă. astfel. 
Europa.

Dezbaterile 
centrate, în prezent, asupra propune
rilor concrete prezentate la confe
rință, a modului de conjugare a efor
turilor pentru a se ajunge la un 
acord înainte de deschiderea lucră
rilor reuniunii general-europene de 
la Viena, din toamna acestui an.

Așa cum a subliniat delegația ro
mână în intervenția sa din ședința 
plenară, lucrările Conferinței de Ia 
Stockholm se desfășoară, în prezent, 
lntr-un context internațional care re
clamă și — în același timp — face 
posibilă ajungerea la un acord, in 
care este necesar ca țările partici
pante să facă totul, să nu precupe
țească nici un efort pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor, 
pentru o politică de pace, dezarmare, 
destindere și cooperare, pentru ajun
gerea la înțelegeri și acorduri.

România — a arătat delegația țării 
noastre — acționează consecvent pen
tru dialog, destindere, încredere și 
apropiere între națiuni, pentru înlă-

efectiv la creșterea in
securității și să deschi- 
calea dezarmării in
Si negocierile sînt con-

turarea pericolului de război, a 
oricărui pericol de distrugere în 
masă, atît la nivel regional și subre
gional, cit și pe plan global. în acest 
context, s-a relevat că țara noastră 
consideră că, alături de armele 
nucleare, armele chimice reprezintă 
un pericol real pentru securitatea și 
pacea europeană. In efortul de a con
tribui la eliminarea amenințării chi
mice, președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov, au semnat, la București, la 
22 decembrie 1985, o Declarație-apel 
asupra creării unei zone fără arme 
chimice în Balcani.

în continuarea intervenției sale, 
delegația română a relevat, de ase
menea, rolul important care revine 
Conferinței de la Stockholm — ca și 
altor organisme de negocieri multila
terale în domeniul dezarmării — în 
consolidarea păcii și securității în 
Europa, pentru dezvoltarea încrede
rii și cooperării între națiuni. Dele
gația a prezentat poziția tării noas
tre privind principalele componente 
ale unui acord la care s-ar putea 
ajunge în cadrul conferinței, în îm
prejurările actuale ale situației in
ternaționale. precizînd că orice 
viitoare înțelegere va trebui să pre
vadă dezvoltarea și îmbunătățirea 
măsurilor de încredere înscrise în 
Actul final de la Helsinki, limitarea 
activităților militare, crearea unui 
cadru pentru schimb de informații, 
pentru comunicații și consultări, pre
cum și adoptarea unei declarații asu
pra nerecurgerii la forță si la ame
nințarea cu forța.

Conferința Națională 
a P. C. din Spania
MADRID 15 (Agerpres). — La Ma

drid s-au deschis lucrările Conferin
ței Naționale a Partidului Cumunist 
din Spania îr. caarul căreia se dez
bat programul electoral al P.C.S. 
pentru consultarea parlamentară 
care va avea loc în luna octombrie 
a acestui an și problemele mișcării 
comuniste spaniole. Sînt analizata, 
de asemenea, chestiuni legate de 
apartenența țării la N.A.T.O., comu
niștii spanioli pronunțindu-se in 
mod hotărit pentru ieșirea Spaniei 
din Alianța atlantică, pentru o po
litică activă de 'neutralitate și pen
tru apărarea suveranității naționa'e.

Apel al secretarului 
general al O.N.U.

pentru încetarea ostilităților 
dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Secretarul general al Națiunilor 
Unite, Javier Perez de Cuellar, a lan
sat un apel pentru încetarea ostilită
ților în conflictul dintre l£an și Irak 
in vederea facilitării eforturilor pri
vind soluționarea pașnică și echita
bilă a conflictului, a anunțat un pur
tător de cuvint al O.N.U., citat de 
agențiile internaționale de presă. El 
a făcut această declarație după con
vorbirile avute cu membrii Consi
liului de Securitate al O.N.U. — re
uniți pentru consultări in legătură cu 

Iran si

de plan, în 
global va 
iar venitul

să fie
proporție covîrși- 
creșterii producti-

privire la realiză-

(Agerpres)

Partidul Laburist se opune prezenței rachetelor
Ain Britanie

HAGA 15 (Agerpres). — „Rache
tele -Cruise- trebuie să plece", a 
declarat, la Haga, în cursul unei 
conferințe de presă, Neil Kinnock, 
liderul Partidului Laburist din Ma
rea Britanie, principala formațiune 
politică de opoziție din țară, reafir- 
mind poziția partidului referitoare 
la necesitatea retragerii, de pe teri
toriul britanic, a rachetelor ameri
cane cil rază medie de acțiune.

In cazul în care laburiștii vor 
veni Ia conducere în Marea Bri-

tanie, „vom cere Statelor Unite să 
ia rachetele înapoi", a menționat el, 
după cum relatează agenția Asso
ciated Press.

Totodată, el a 
Partidul Laburist 
tatea voturilor în 

, alegeri generale 
pentru 1988 '— se 
trialul program de înlocuire a ra
chetelor- britanice „Polaris", ampla
sate pe submarine, cu controversa
tul și costisitorul sistem „Trident".

arătat că dacă 
va obține majori- 
cadrul viitoarelor 

— programate 
va renunța la ac-

0 acțiune contrară păcii și dialogului In Peninsula Coreeană 
Scrisoare a observatorului permanent al R.P.D. Coreene 
la O.N.U. in legătură cu manevrele militare „Team Spirit ’8 6“ 

adresată președintelui Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).

— Manevrele militare de mare an
vergură „Team Spirit ’86", începute 
de militari americani și sud-coreeni, 
constituie o acțiune îndreptată im
potriva 
ninsula 
condiții 
logului ■ — ____
Coreei — se arată intr-o scrisoare a 
observatorului permanent al R.P.D. 
Coreene la O.N.U. adresată pre
ședintelui Consiliului de Securitate.

slăbirii încordării in 
Coreeană și creării

Pe- 
unor 

favorabile desfășurării dia- 
dintre Nordul și Sudul

Manevrele — se spune în scrisoa
rea difuzată ca document al Consi
liului de Securitate — aduc preju
dicii securității în Asia și in întrea
ga lume. Evenimentele periculoase 
din Peninsula Coreeană cer cu in
sistență activizarea eforturilor îm
potriva acțiunilor imperialiștilor, 
pentru retragerea imediată a forțelor 
S.U.A. din Coreea de Sud, pentru 
reunificarea pașnică a Coreei — se 
arată în încheierea scrisorii.

Intensificarea represiunilor în Coreea de Sud
SEUL 15 (Agerpres). — în Coreea 

de Sud, unde confruntarea dintre 
formațiunea politică guvernamenta
lă și opoziție a devenit foarte as
cuțită, fiind deseori soldată cu vio
lențe, situația se menține încordată, 
ca urmare a abuzurilor săvirșite de 
autorități.

Un reprezentant de frunte al opo
ziției, Kim Yong Sam, a fost luat cu 
forța de o mașină a poliției, în timp 
ce făcea declarații ziariștilor în le
gătură cu evoluția mișcării pentru 
democrație, și ținut două zile sub 
stare de arest la domiciliu. Kim Dae 
Jung, fost candidat la funcția de

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 15 (Agerpres)..— Cu ex

cepția unor schimburi sporadice de 
focuri, în obișnuitele zone de con
fruntare din Beirut s-a înregistrat 
simbătă o stare de calm.

In cadrul contactelor pe plan poli
tic, delegația parlamentară creștină, 
angajată intr-o serie de consultări, 
s-a intilnit cu Nabih Berri, liderul or
ganizației politico-militare A.M.A.L., 
pentru a examina modalitățile de 
evitare a degradării situației.

In sudul Libanului, forțele libaneze 
de rezistență impotriva ocupației 
străine au organizat 6 ambuscadă îm
potriva unor elemente aparținind 
așa-zisei Armate a sudului Libanu
lui, creată și finanțată de Israel, in 
zona localității Haris.

CAIRO 15 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, aflat in vizită 
la Cairo, a continuat simbătă con
vorbirile cu oficialitățile egiptene. 
El a conferit, astfel, cu primul mi
nistru egiptean, Aii Loutfi, precum 
și cu ministrul de externe, Esmat 
Abdel Meguit, cu care a abordat 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu, precum și efortu
rile in curs vizînd angajarea unui 
proces de pace în zonă.

“1
anului trecut.
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DTN AUS-

de a reclama com- 
pierderile suferite.

armata ni- 
importantă 
muniții și

pri- 
Tra- 
coo-

au fost înre- 
zile noi ciocniri 

Armatei Populare

acest an aproximativ 890 000 barili 
de țiței pe zi, față de 780 000 ba
rili pe zi in cursul

arată că guvernul Turciei își re
zervă dreptul 
pensații pentru

terzise. Comuniștii austrieci, îm
preună cu toate forțele democrati
ce ale țării, se pronunță cu hotărire 
împotriva activizării grupărilor 
neofasciste, a arătat Franz Muhri.

r
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e scurt
CHINO—CANA-COMERȚUL

DIAN. Canada a hotărit să reducă 
controlul asupra exportului către 
R.P. Chineză a anumitor produse 
considerate strategice, alăturin- 
du-se astfel măsurilor similare 
adoptate de Japonia și o serie de 
țări vest-europene — a declarat 
secretarul de stat canadian pentru 
afacerile externe. Charles Joseph 
Clark. El a subliniat că schimbu
rile sint în avantajul ambelor părți, 
rațiune pentru care Canada apro
bă exportul 
produse ca 
conductorii, 
tare, laserii.

CONSILIUL SECURITATE
AL O.N.U. urmează să se reuneas
că marți pentru a examina evolu
ția situației din zona Golfului.

către China a unor 
mașinile-unelte, semi- 
echipamentele de tes- 
computerele.

PROTEST. Ministerul de Externe 
al Turciei a transmis șefului mi
siunii diplomatice israeliene la An
kara o declarație prin care protes
tează energic Împotriva capturării 
recente de către nave militare is
raeliene a unei ambarcațiuni tur
cești și a uciderii căpitanului aces
teia. in document se precizează că 
acțiunea israeliană a fost îndreptată 
împotriva unui vas civil care navi
ga în ape internaționale. Declarația

ÎNTÎLNIRE
CANA. Miniștrii adjuncți de ex
terne din Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela („Grupul de Ia 
Contadora") și omologii lor din 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Salvador s-au reunit 
la Ciudad de Panama pentru a 
pune la punct ultimele detalii 
vind definitivarea proiectului 
tatului de pace, securitate și 
perare în America Centrală.

PRODUCȚIA DE PETROL A 
NORVEGIEI va crește cu cel pu
țin zece la sută in acest an, in 
pofida recomandării O.P.E.C. de 
reducere a extracției în vederea 
stabilizării prețurilor pe piața in
ternațională, informează cotidianul 
norvegian „Aftenposten". Potrivit 
ziarului. Norvegia va extrage în

ÎN NICARAGUA 
gistrate in ultimele 
intre unitățile 
Sandiniste (E.P.S.) și forțele con
trarevoluționare. Un comunicat al 
Ministerului nicaraguan al Apără
rii relevă că, in intervalul 4—12 
februarie, în urma acțiunilor în
treprinse de trupele E.P.S. au fost 
scoși din luptă 136 de contrarevo
luționari. De asemenea, 
caraguană a capturat o 
cantitate de armament, 
echipament militar.

PROPUNERE. Philippe Herzog, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, a anunțat — în cadrul 
unei conferințe de presă — pro
punerea P.C.F. de a se dubla im
pozitele pe venituri mari și pe ca
pitalurile exportate. Fondurile ob
ținute astfel vor permite statului 
crearea în decurs de doi ani a 
peste un milion de noi locuri de 
muncă, a subliniat el.

PREȘEDINTELE P.C.
TRIA, Franz Muhri, a relevat, în- 
tr-o declarație publicată de ziarul 
„Volksstimme", necesitatea luptei 
împotriva tuturor manifestărilor de 
neonazism, adăugind că organizații
le neofasciste din țară trebuie in-

IIOTARÎRE. Consiliul Militar 
Administrativ Provizoriu din Etio
pia a hotărit crearea unei comisii 
pentru elaborarea Constituției ță
rii. Acest organism are sarcina de 
a întocmi proiectul legii funda
mentale, care urmează să fie su
pus apoi dezbaterii publice.

președinte, continuă să aibă domi
ciliu forțat, locuința fiindu-i în
cercuită de puternice cordoane de 
poliție — relatează agențiile Reuter 
și A.P. în același timp, universită
țile sint înțesate de polițiști.

în pofida represaliilor, listele cu 
semnături in favoarea modificării 
„constituției" se înmulțesc, ceea ce 
demonstrează amplul sprijin popular 
pentru mișcarea în favoarea demo
crației.

evoluția războiului dintre 
Irak.

Exprimîndu-și „profunda 
pâre" față de escaladarea 
din regiune, secretarul g____
O.N.U. își reafirmă, totodată, „con
vingerea fermă că forța militară nu 
poate soluționa problemele create de 
acest tragic și prelungit conflict". în 
context, Cuellar a lansat celor două 
țări apelul urgent de a coopera în 
cadrul eforturilor ce se depun pen
tru edificarea păcii în această zonă.

După cum menționează agenția 
Associated Press, Martin Adouki, 
președintele în exercițiu al Consiliu
lui de Securitate, reprezentantul la 
O.N.U. al Republicii Congo, a subli
niat că declarația secretarului gene
ral al O.N.U. este sprijinită de toți 
membrii acestui important organism 
al Națiunilor Unite.

preocu- 
luptelor 

general al

Comuniștii brazilieni 

se pronunță pentru 
consolidarea procesului 

de democratizare a țării 
BERLIN 15 (Agerpres). — Comu

niștii brazilieni se pronunță cu con
secvență pentru unitatea tuturor for
țelor politice și sociale din țară, in 
vederea consolidării procesului na
țional de democratizare a vieții so- 
cial-politice interne — a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Berlin, secretarul genera! 
al P. C. Brazilian, Giocondo Dias. El 
a precizat că Partidul Comunist Bra
zilian va participa la alegerile parla
mentare, programate să aibă loc in 
luna noiembrie anul acesta, acționînd 
alături de celelalte forte cu vederi 
democratice pentru promovarea unei 
politici interne și externe indepen
dente. pentru consolidarea democra
ției pe plan intern și asigurarea 
păci trainice în lume.

Desfășurîndu-și activitatea In 
ditii legale. Partidul Comunist 
zilian. a arătat Giocondo -Dias, 
întărește poziția prin atragerea 
rindurile sale a noi membri.

unei

con- 
Bra- 

iși 
in

(din actualitatea politică')
portugalia: Runda decisivă
o scrutinului

Campania electorală în vederea 
celui de-al doilea tur al alegerilor 
prezidențiale din Portugalia ș-a în
chei,at, urmind ca scrutinul decisiv 
să se desfășoare astăzi, duminică 16 
februarie. Convocarea din nou 
urne este urmarea faptului că la 
primul tur — de la 26 ianuarie — 
nici unul dintre cei patru candidați 
nu a întrunit majoritatea absolută. 
Este vorba acum de un fel de com
petiție de „baraj" între candidați! 
plasați pe primele două locuri, res
pectiv Diogo Freitas do Amarai, fost 
președinte al Partidului Centrul De
mocratic și Social, și liderul socia
list Marfo Soares, fost șef de guvern 
în repetate rinduri după revoluția 
de la 25 aprilie 1974.

în cursul mitingurilor electorale, 
observă comentatorii de presă, Ma
rio Soares a susținut din ce în ce 
mai insistent că se prezintă drept 
„candidatul întregii stingi portughe
ze" și că scopul său este de a „salv
garda cuceririle revoluției din aprilie 
1974", amenințate, spunea el, de „ra
dicalismul de dreapta".

Candidatul C.D.S. — 
tează și pe sprijinul 
Social-Democrat — a 
eforturi mai mari în

la

care con- 
Partidului 
desfășurat 

sudul țării, 
unde pozițiile socialiștilor, ca și 
ale stingii in general, sint rela
tiv mai puternice, 
campania printr-un 
Lisabona, urmat de 
lungul bulevardului 
lozinci care exaltau 
nală și optimismul. După primul tur 
de scrutin, candidatul socialist a pri
mit sprijinul unor forțe politice și 
sociale ai căror aderenți au votat Ia 
primul tur de scrutin cu candidatul 
de stingă Salgado Zenha, fost prin
cipal colaborator al lui Mario Soa
res în cadrul Partidului Socialist sl 
titular al cîtorva portofolii. Este 
vorba de Partidul Renovator Demo
cratic (P.R.D.. apropiat de președin
tele actual, Ramalho Eanes) și de 
principala centrală sindicală a tării, 
apropiată de partidul comunist. Pe 
de altă parte, un congres extraordi
nar al Partidului Comunist Portu
ghez — partid al cărui membri și 
simpatizanți au votat, la primul tur, 
pentru Salgado Zenha — a ratificat 
hotărîrea adoptată anterior de 
Comitetul Central de a acorda spri
jin „conjunctura!" candidatului so
cialist, menționînd că aceasta nu in-

El și-a început 
mare miting ia 
o defilare de-a 
Libertății, cu 
mindria națio-

prezidențial
seamnă aprobarea pozițiilor politice 
ale acestuia, ci doar o acțiune in ve
derea evitării „unui rău mai mare", 
respectiv victoria dreptei. La fel, 
Maria de Lourdes Pintasilgo, candi
dată independentă, cu 7,37 la sută 
din voturi obținute la primul tur — 
și-a solicitat alegătorii să-'I voteze 
acum pe liderul socialist. Teoretic, 
dacă procentul participării la vot — 
75 la sută — s-ar repeta și alegătorii 
ar urma strict consemnele partide
lor, Mario Soares s-ar putea situa 
pe primul loc, cu circa 53 la sută ■ 
din voturi.

Nu pot fi însă trecute cu vederea 
două elemente importante : mai in- 
tii, pentru electoratul portughez 
poate conta uneori mai mult per
soana candidatului decit programul 
susținut (in această privință, alege
rile prezidențiale precedente au fur
nizat interesante surprize), iar, pe 
de altă parte, efectele campaniei 
electorale nu pot fi evaluate cum se 
cuvine decit după deschiderea urne
lor. Deocamdată, se poate spune că 
a fost o campanie intens disputată, 
pe măsura mizei pe care o implică 
scrutinul.

Alegerile dobîndesc o însemnătate 
deosebită în condițiile dificultăților 
economico-sociale cu care este con
fruntată țara, dificultăți ilustrate de 
ritmul lent al creșterii economice, 
de rata înaltă a inflației și șomaju
lui. Unu! din punctele nevralgice 
în ansamblul economiei îl constituie 
sectorul agrar, unde structurile de 
producție — in pofida schimbărilor 
introduse prin reforma agrară de 
acum 11 ani — se disting printr-o 
pronunțată răminere în urmă. Deși 
cuprinde cam un sfert din forța de 
muncă a țării, agricultura furnizea
ză doar o zecime din produsul in
tern brut. Portugalia continuă să 
importe aproape jumătate din ali
mentele necesare — inclusiv trei 
sferturi din cereale — ceea ce, evi
dent, are serioase repercusiuni asu
pra balanței sale comerciale. Desi
gur, soluționarea unor asemenea 
probleme cade in seama guvernului 
'— depinzind de sprijinul corespun
zător din partea forțelor politice și 
sociale — dar. potrivit reglementări
lor constituționale, șeful statului 
tughez are un rol însemnat in 
cesul de ratificare a deciziilor 
vernameritale și parlamentare.

por- 
pro- 
gu-
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