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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în atmosfera de puternică angajare patriotică a celor peste 11000
de participant, care au exprimat hotărirea de a înfăptui
neabătut noua revoluție agrară,

ieri și-a început lucrările

Congresul al lll-lea al consiliilor de conducere ale
agricole socialiste, al întregi țărănimi, al consiliilor
muncii din industria alimentară, silvicultură si gospodărirea apelor

Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, joi. 29 mai, au început lucră
rile celui de-al Ill-led Congres al
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor, eveni
ment de mare însemnătate in viața
țării și a întregului nostru popor.
Instituite din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, congresele țără
nimii reprezintă o expresie a profun
dului democratism ce caracterizează
orinduirea noastră socialistă, reunind
reprezentanții milioanelor de oa
meni ai muncii ce iși desfășoară
activitatea in aceste importante sec
toare ale economiei naționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost mtimpinați, la intrarea in Complexul
expozițional din Piața Scinteii, de
numeroși' locuitori ai Capitalei, care
le-au făcut o primire entuziastă.
Cei prezenți au scandat îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“. manifestindu-și încrederea
nețărmurită in
partidul nostru comunist, de la fău
rirea căruia s-au aniversat, luna
aceasta, șase decenii și jumătate de
glorioasă existență. Au fost reafir
mate sentimentele de fierbinte dra
goste, de înaltă prețuire și profundă
recunoștință . față de conducătorul
iubit
și
stimat,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care și-a consa
crat eroica sa viață și activitate re
voluționară cauzei partidului, patriei
și poporului.
Pionieri și șoimi ai patriei, tinere
și tineri s-au apropiat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
de tovarășa
Elena Ceaușescu, oferindu-le cu
afecțiune buchete de flori.
Momentul sosirii conducătorului
partidului și statului a fost întregit
de cântecele patriotice, dansurile din
frumosul șl bogatul folclor româ
nesc interpretate de sutele de tineri
prezenți pe alee.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și,
statului au străbătut aleea că duce
spre pavilionul central, 'unde se des
fășoară lucrările congresului.
Pe monumentalul arc ce străjuieș
te intrarea in Complexul expozițional sint înscrise datele ce marchea
ză cei mai rodnici și luminoși ani
din. istoria țării : 1965—1986, „Epoca
Ceaușescu — epoca de aur a Româ
niei". Pe un imens fundal purpuriu
și tricolor se aflau stema Republicii
Socialiste România și stema Parti
dului Comunist Român, împreună cu
urări la adresa partidului, a secre
tarului
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a patriei noastre
socialiste.
De-a lungul esplanadei, de o parte
și de alta, pe mari panouri se pre
zintă date sintetice, care ilustrează
sugestiv puternica dezvoltare a agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii și gospodăririi apelor in
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Realizările remarcabile obți
nute in aceste importante domenii
reflectă justețea politicii partidului,
contribuția hotăritoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea
unei agriculturi intensiv-!, moderne,
care să aducă o contribuție tot mai
însemnată la progresul general al
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,

Am deosebita plăcere să vă adresez
dumneavoastră, participanților la al IIIlea Congres al țărănimii și oamenilor
muncii din agricultură și alte sectoare
economice, întregii țărănimi și tuturor
oamenilor muncii de la sate, în numele
Comitetului Central al partidului, al
Consiliului de Stat și al guvernului,
precum și al meu personal, un călduros
salut revoluționar, împreună cu cele mai
bune urări. (Aplauze și urale puternice ;
se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Marele forum democratic al țărănimii
și oamenilor muncii din agricultură — ce
reunește peste 11 000 de delegați și in
vitați — reprezintă un eveniment de în
semnătate deosebită în viața social-politică a patriei, în dezvoltarea democra
ției muncitorești-revoluționare, care asi
gură participarea întregului popor Ia
făurirea conștientă a propriului său vii
tor, liber și independent. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
In cadrul adunărilor generale din toa
te unitățile agricole de stat și coopera
tiste și din celelalte sectoare, in confe
rințele județene au fost dezbătute temei
nic planurile și programele de dezvol
tare a agriculturii, ca una din ramurile
de bază ale economiei naționale.
Congresul al III-lea al țărănimii și oa
menilor muncii din agricultură are înal
ta răspundere de a analiza critic și au
tocritic rezultatele obținute in cincinalul
1981 — 1985 și să stabilească obiectivele
dezvoltării agriculturii în cincinalul
1986—1990, să aprobe planul și progra
mele adoptate pentru diferitele sectoare
ale acestei importante ramuri a econo
miei naționale.
O dată cu aceasta, congresul urmează
să stabilească măsurile tehnico-organizatorice necesare înfăptuirii noii revo
luții agrare, care să asigure o creștere
puternică a producției vegetale și ani
male, transformarea a însuși felului de
muncă, de viață și gîndire al țărănimii,
in vederea înfăptuirii neabătute a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al XIIIlea al partidului, a Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare spre comu
nism. (Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul
Dragi tovarăși,
In cincinalul trecut patria noastră a
parcurs încă o etapă importantă pe ca
lea dezvoltării economico-sociale, a ri

dicării nivelului de trai material și spi
ritual al întregii națiuni. După cum am
menționat și cu alte prilejuri, în cinci
nalul 1981—1985 a trebuit să învingem o
serie de greutăți provocate atît de criza
economică mondială, cit și de unele con
tradicții care au apărut în dezvoltarea
diferitelor sectoare ale societății noastre
socialiste. în aceste condiții, produc
ția industrială a crescut în cincinalul
trecut cu peste 21 la sută, cea agricolă
cu peste 10 la sută, iar venitul național
cu mai mult de 24 la sută. Pe această
bază am asigurat atît dezvoltarea gene
rală a forțelor de producție, cit și creș
terea cu 8 la sută a retribuției reale a
oamenilor muncii, iar a veniturilor țără
nimii cu circa 12 la sută.
S-au dezvoltat in mod corespunzător și
celelalte ramuri ale economiei națio
nale. O dezvoltare importantă au cu
noscut știința, învățămîntul, cultura —
factori hotărîtori pentru dezvoltarea so
cietății socialiste și înaintarea spre co
munism.
O dată cu dezvoltarea puternică a in
dustriei și a celorlalte ramuri de activi
tate. agricultura noastră socialistă a cu
noscut o puternică dezvoltare. în cinci
nalul trecut, in condițiile climatice grele,
mai ales din ultimul an, am reușit să
realizăm o producție de cereale de 1 000
kg pe locuitor, unul din obiectivele im
portante ale Programului partidului, ale
noii revoluții agrare. Pe ansamblu, în
anii socialismului, producția agricolă a
crescut de peste 4 ori.
Aceste rezultate au fost posibile dato
rită, in primul rînd, organizării pe baze
cooperatiste, socialiste a agriculturii, ri
dicării nivelului general de cunoștințe
și de cultură al întregii țărănimi, pre
cum și mecanizării lucrărilor agricole,
chimizării și marilor lucrări de irigații
și îmbunătățiri funciare. Numai în cin
cinalul 1981—1985 s-au alocat pentru
agricultură investiții de aproape 190 mi
liarde lei. Cele aproape 3 milioane de
hectare irigate și peste 2 milioane hecta
re pe care s-au executat lucrările de
combatere a eroziunii solului și îmbună
tățiri funciare au avut un rol hotărîtor,
în condițiile anului 1985, pentru realiza
rea unei recolte de peste 23 milioane
tone de cereale.
Trebuie să declarăm, și la acest con
gres. că viața a demonstrat, cu pu
terea faptelor de netăgăduit, superiori
tatea agriculturii socialiste, forța crea
toare a țărănimii, care, de-a lungul în
tregii istorii — de la nașterea poporului
și a națiunii române — a avut un rol
hotărîtor în păstrarea ființei și în dezvol
tarea națiunii noastre, a dat grele jertfe

în lupta ■ împotriva asupritorilor străini,
pentru independența patriei, precum și
în luptele de eliberare socială și națio
nală, constituind o forță de bază a pro
gresului patriei noastre, a independenței
sale. (Aplauze și urale puternice, pre
lungite). O dată cu apariția pe scena
istoriei a clasei muncitoare, cu dezvol
tarea intelectualității. în strînsă alianță
cu muncitorimea și intelectualitatea,
țărănimea a fost prezentă și a luat parte
activă la toate marile bătălii de clasă,
la luptele pentru răsturnarea regimului
burghezo-moșieresc, la lupta și munca
pentru făurirea socialismului pe pămîntul României. Iată de ce putem afirma
că nu există moment mai important în
istoria multimilenară a poporului nos
tru in care țărănimea să nu fi fost
prezentă și să nu-și fi adus contribuția
la dezvoltarea poporului nostru, a pa
triei, la independenta și suveranitatea ei.
(Aplauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
Toate realizările din anii socialismu
lui. ca și din cincinalul precedent, ates
tă. cu puterea faptelor, a realităților,
justețea politicii partidului nostru co
munist, care în cei 65 de ani de exis
tență a demonstrat că întreaga sa acti
vitate a avut și are drept scop lichida
rea cu desăvîrșire a exploatării și inega
lităților, a societății burghezo-moșierești
și înfăptuirea societății socialiste și co
muniste, care să asigure deplina liber
tate și independentă a patriei, ridicarea
continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului — țelul suprem al po
liticii partidului, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care o
edificăm cu succes în România. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandează în
delung
„Ceaușescu
și
poporul !“,
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Pe baza înfăptuirilor de pînă acum,
putem afirma cu deplin temei că parti
dul nostru a știut și știe să aplice în
mod creator principiile socialismului
științific, adevărurile general valabile la
condițiile concrete din România. Am
pornit și pornim de la faptul că socia
lismul se realizează într-o diversitate de
forme de la o țară la alta, de la o pe
rioadă la alta și că numai ținînd sea
ma de toate aceste realități se poate
asigura victoria socialismului și comu
nismului. (Aplauze și urale puternice).
Tot ceea ce am realizat în această pe
rioadă istorică scurtă reprezintă rodul
muncii eroicei noastre clase muncitoare,
a țărănimii, intelectualității, a tuturor
categoriilor sociale, a întregului popor,
care. într-o deplină unitate, sub condu
cerea partidului nostru comunist, în

făptuiesc neabătut politica internă și
externă a partidului și statului, ce
răspunde năzuințelor întregii națiuni.
(Aplauze și urale puternice, îndelun
gate).
Toate acestea demonstrează forța și
capacitatea creatoare ale unui popor care
a lichidat pentru totdeauna asuprirea și
inegalitățile sociale și naționale, a de
venit stăpîn pe destinele sale și iși fău
rește în mod conștient propriul său
viitor — liber și independent. (Urale și
aplauze puternice ; se scandează în
delung
„Ceaușescu
și
poporul
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Pentru mărețele realizări obținute în
dezvoltarea agriculturii, în transformarea
generală a satelor, adresez întregii tără
nimi, tuturor oamenilor muncii din agri
cultură și din celelalte sectoare prezente
la congres, cele mai calde felicitări și
urarea de noi și noi succese in împli
niri în toate domeniile de activitate,
pentru înfăptuirea noii revoluții agrare.
(Aplauze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
De asemenea, de la înalta tribună a
marelui forum democratic al țărănimii
si oamenilor muncii din agricultură, adresez clasei muncitoare, intelectualită
ții. tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate. întregului nostru
popor, cele mai calde felicitări pentru
marile împliniri de pînă acum, inclu
siv pentru realizările din primele luni
ale noului cincinal. împreună cu urarea
de noi si tot mai mari succese în reali
zarea planului pe 1986, a întregului cin
cinal 1986—1990. în ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de progres și ci
vilizație. (Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră și mindria !“).
Dragi tovarăși,

întregul nostru popor a trecut cu toa
te forțele la realizarea celui de-al
,8-lea plan cincinal, elaborat pe baza
orientărilor Congresului al XIII-lea al
partidului, care reprezintă o etapă hotă
râtoare în înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate si înaintare a
României spre comunism.
Obiectivul fundamental al noului cin
cinal este intrarea României intr-un sta
diu nou, superior, trecerea de la țară in
curs de dezvoltare la țară mediu dezvol
tată, iar în perspectivă, pînă în anul 2000,
patria noastră să devină o țară socia
listă multilateral dezvoltată, în care să
se manifeste cu tot mai multă putere
principiile comuniste de muncă si viață

în toate domeniile. (Aplauze puternice,
prelungite).
Realizarea acestor mărețe obiective
impune trecerea la o nouă calitate a
muncii și vieții întregului popor. Aceas
ta presupune trecerea, cu toată fermi- !
tatea. la dezvoltarea intensivă a indus- ’
triei. agriculturii și tuturor celorlalte ’
ramuri ale economiei naționale.
înfăptuirea hotărârilor Congresului al
XIII-lea al partidului impune ca o ne
cesitate obiectivă angajarea cu toată fer
mitatea în realizarea noii revoluții tehnico-științifice și a noii revoluții agra
re. în acest scop este necesară dezvol
tarea si mai puternică a științei, învătămîntului și culturii, legarea și mai
strînsă a cercetării științifice cu învățămîntul și producția. Trebuie să fim
pe deplin conștienți că numai pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. ale cunoașterii umane în gene
ral. putem asigura înaintarea fermă a
patriei noastre pe calea socialismului și
comunismului.
Se impune creșterea și mai puternică
a activității politico-educative, de for
mare a omului nou. cu o înaltă con
știință revoluționară, pornind de la fap
tul că omul constituie factorul deter
minant al tuturor realizărilor, al în
făptuirii neabătute a programului parti
dului de ridicare a patriei noastre pe
noi culmi de progres si civilizație.
(Aplauze puternice, prelungite).
Pornind de la rolul important al dez
voltării forțelor de producție, a științei,
învățămintului. culturii și avînd în ve
dere experiența proprie. îndeosebi din
ultimii 20 de ani. vom continua și în
viitor să alocăm o parte însemnată din
venitul national pentru fondul de dez
voltare a patriei, aceasta reprezentând
o necesitate obiectivă a reproducției lăr
gite. a construcției socialiste, a creșterii
tot mai puternice a forței economice
și tehnice a României, a ridicării bună
stării materiale si spirituale a poporului.
în acest sens, vom aloca și în viitor
circa 70 la sută din venitul național pen
tru fondul de consum și 30 la sută pen
tru fondul de dezvoltare economicosocială a patriei. Vom acorda o atenție
deosebită întăririi proprietății socialiste
în industrie, agricultură si în celelalte
sectoare, de stat si cooperatist — factor
hotărîtor și determinant pentru înain
tarea fermă pe calea socialismului si co
munismului. a bunăstării și fericirii.
(Aplauze puternice : se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“).
în cincinalul 1986—1990. producția in
dustrială urmează să crească cu 45—50
la sută fată de 1985. într-un ritm anual
(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)
de 7—8 la sută, iar pînă în anul 2000 de
2—2,5 ori. In mod corespunzător se pre
vede să se dezvolte și celelalte ramuri
economice. Venitul național va crește, în
această perioadă, cu 8—10 la sută anual.
Se vor asigura, pe această cale, mijloa
cele materiale și financiare necesare atît
dezvoltării în continuare a forțelor de
producție, cit și ridicării bunăstării ma
teriale si spirituale a poporului — țelul
suprem, profund umanist, al politicii
partidului nostru, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care o
edificăm cu succes în România. (Aplauze
și urale puternice).
în actualul cincinal producția agricolă
urmează să crească intr-un ritm anual
de 5—6 la sută.
Obiectivul fundamental în agricultură
îl reprezintă înfăptuirea noii revoluții
agrare, care presupune modernizarea și
reorganizarea pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, în vederea
sporirii puternice a producției agricole
vegetale și animale, transformării a în
seși condițiilor de muncă, de viață și de
gîndire ale țărănimii.
In același timp, noua revoluție agrară
presupune și o reorganizare și sistema
tizare generală a satelor, ridicarea nive
lului general de cultură al țărănimii,
crearea premiselor necesare pentru a
apropia tot mai mult condițiile de muncă
si de viată de la sate de cele de la orașe,
pentru creșterea mai puternică a produc
tivității și eficienței economice a între
gii activități din agricultură.
în întreaga activitate din agricultură
trebuie să pornim permanent de la
faptul că ridicarea puternică a pro
ducției agricole vegetale și animale re
prezintă o necesitate obiectivă pentru
înfăptuirea cu succes a Programului
partidului, că agricultura constituie,
împreună cu industria, ramuri de bază
hotărîtoare pentru dezvoltarea societă
ții noastre. De aceea, nu trebuie să
subapreciem nici industria, nici agri
cultura, ci să acordăm toată atenția ne
cesară dezvoltării armonioase a acestor
două ramuri fundamentale ale econo
miei românești, cît si celorlalte sectoare
de activitate. Numai pe această bază
vom asigura înlăturarea diferitelor cohtradictii care pot- apărea la un moment
sau altul și dezvoltarea economico-socială armonioasă, echilibrată a patriei,
care să creeze tot ceea ce este nece
sar pentru înaintarea fermă a Româ
niei spre noi culmi de progres și ci
vilizație. (Aplauze și urale puternice,
prelungite).
Planul cincinal 1986—1990 are o im
portanță deosebită — s-ar putea spune,
hotărîtoare — pentru înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, astfel
incit, în perspectiva anilor 2000, agri
cultura românească să realizeze pe de
plin obiectivele stabilite de Programul
partidului, asigurînd satisfacerea în
bune condiții atît a necesităților bunei
aprovizionări a întregului popor, cît și a
celorlalte cerințe ale economiei națio
nale.
Pentru realizarea acestor obiective
trebuie să șe acționeze cu toată hotărî
rea în vederea conservării și îmbunătă
țirii fondului funciar, a pămîntului,
creșterii, productivității sale pe calea
realizării programului de irigații și
îmbunătățiri funciare, să se asigure fo
losirea judicioasă a fiecărui metru
pătrat de pămînt. Trebuie să avem în
totdeauna în vedere că pămîntul —
factorul hotărîtor pentru producția agri
colă — este proprietatea întregii na
țiuni, iar cei ce îl au în folosință, sub
diferite forme, au răspunderea în fața
poporului pentru a-1 lucra în cele mai
bune condiții și de a asigura creșterea
continuă a producției, sub toate forme
le. (Aplauze puternice).
Va trebui să se facă totul pentru
creșterea cu încă 500 mii hectare a su
prafeței arabile. Producția de cereale va
continua să reprezinte obiectivul fun
damental în întreaga activitate din agri
cultură. în anii 1986—1990 va trebui să
obținem o producție de circa 30—33 mi
lioane tone cereale. Aceasta impune să
luăm toate măsurile pentru a genera
liza experiența bună pe care o avem în
diferite unități agricole de stat și co
operatiste. Recoltele de peste 8 000 kg
grîu și 9 000 kg orz, de peste 20 000 kg
știuleți de porumb la hectar, obținute
în diferite unități fruntașe, recoltele
medii din unele județe atestă cu putere
că dispunem de condițiile necesare rea
lizării obiectivelor stabilite de Congresul
al XlII-Jea al partidului pentru agri
cultură. (Aplauze puternice).
Avem rezultate bune și programe im
portante pentru legumicultura, viticultu
ră și pomicultură. Sînt necesare măsuri
hotărîte în vederea realizării producții
lor în legumicultura, diversificarea sorti
mentelor de legume pentru a asigura
circa 250—300 kg legume pentru fiecare
locuitor al țării, contribuind astfel la o
alimentație bună, rațională a populației,
precum și la satisfacerea cerințelor in
dustriei și exportului.
Se impun, de asemenea, măsuri hotă
rîte in vederea realizării programelor
privind modernizarea și dezvoltarea in
tensivă a viticulturii și pomiculturii. care
să ducă la creșterea puternică, pînă în
1990. a producției de struguri și fructe,
în același timp, printr-o mai bună orga
nizare a acestor plantații, să se restringă suprafețele ocupate în prezent de vii
și pomi. în acest sens, o atenție deosebită
va trebui să fie acordată concentrării

plantațiilor în zonele colinare. intensifi-,
cării exploatării acestora prin lucrări de
consolidare și modernizare, asigurarea
densităților corespunzătoare, ridicarea
nivelului tehnic de întreținere, dezvol
tarea culturilor de arbuști fructiferi și
căpșuni,
O atenție corespunzătoare va trebui
acordată culturilor de cartofi, floareasoarelui, sfeclă de zahăr, soia, in,
cînepă și altele.
Cincinalul 1986—1990 este hotărîtor
pentru înfăptuirea prevederilor de
creștere a animalelor. Vor trebui să fie
luate toate măsurile în vederea realizării
programelor privind creșterea efective
lor de bovine, ovine și celelalte specii
de animale. în ce privește porcinele și
păsările se poate spune că am realizat,
în linii generale, prevederile planului
cincinal. Este necesar să fie luate toate
măsurile, astfel îneît să nu existe uni
tate de stat sau cooperatistă fără un
sector zootehnic puternic.
Trebuie să dezvoltăm, de asemenea,
sericicultura, apicultura — ca ramuri
importante ale economiei naționale.
Toate unitățile agricole, toate județele
trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre în vederea realizării programelor
privind zootehnia și creșterea producției
de lapte, ouă, lînă și carne.
Si în acest domeniu, realizările obți
nute în multe unități de stat și coope
ratiste, de multi producători agricoli,
producțiile realizate demonstrează că
prevederile planului sînt realiste și pe
deplin posibil de îndeplinit și chiar de
pășit.
Este necesar să se acorde toată aten
ția înfăptuirii programului de dezvolta
re a bazei furajere, și în primul rînd
de folosire rațională a celor 4 milioane
hectare de pășuni și finețe naturale.
Sînt bine cunoscute prevederile planu
lui cincinal, ale programelor pentru di
ferite ramuri de activitate agricolă. Sînt
cunoscute și tehnologiile, se cunoaște
bine cum au lucrat și lucrează coope
ratorii, muncitorii din unitățile de stat,
specialiștii din acele unități cooperatiste
și de stat care au obținut rezultatele
mari la care m-am referit. Acum hotă
rîtor este să se treacă cu toată fermita
tea la realizarea programelor stabilite.
Dispunem de tot ce este necesar. Avem
o bună bază tehnico-materială și, mai
presus de toate, avem o minunată țără
nime cooperatistă, minunați oameni ai
muncii, ingineri, tehnicieni, care repre
zintă factorul hotărîtor pentru înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții agrare,
pentru dezvoltarea puternică a agricul
turii noastre socialiste, (Urale și aplauze
puternice;
se
scandează
îndelung
„Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu —
P.C.R.!“).
Dispunem de un grandios program de
transformare a naturii, potrivit căruia,
la sfîrșitul acestui cincinal, suprafața
totală amenajată pentru irigații trebuie
să ajungă la 5,5—6 milioane hectare, să
se realizeze combaterea eroziunii solu
lui și îmbunătățiri funciare pe o supra
față de peste 3 milioane hectare, să rea
lizăm programul de împăduriri, de ame
najare a pajiștilor, a rîurilor, a apelor.
Realizarea tuturor acestor programe

va . asigura obținerea unor recolte sigure
în orice condiții.
Congresul țărănimii și al oamenilor
muncii din agricultură trebuie să dez
bată intr-un spirit de înaltă responsabi
litate și să stabilească măsurile ce se
impun în vederea înfăptuirii neabătute
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea
pentru agricultură ți realizării obiecti
velor noii revoluții agrare, ridicării pro
ducției agricole la nivelul cerințelor so
cietății noastre socialiste. Dispunem de
tot ce este necesar pentru aceasta. Acum
hotărîtoare este activitatea organizato
rică în înfăptuirea neabătută a planuri
lor și programelor, în toate unitățile, în
toate județele.
Sînt necesare măsuri hotărîte pentru
o mai bună organizare și perfecționarea
activității în întreprinderile agricole
de stat, în cooperativele agricole de
producție și în stațiunile de mecanizare
a agriculturii. Trebuie să înlăturăm cu
toată hotărîrea rutina, conservatorismul
din practica, din gîndirea și din activi
tatea unor specialiști și lucrători din
aceste sectoare. Sînt necesare măsuri
hotărîte pentru buna organizare și spe
cializare a unităților și fermelor, pentru
buna organizare a solelor de producție,
în raport de zonă și de relieful solului.
Va trebui să se asigure, în cadrul con
siliilor agroindustriale, inclusiv al jude
țelor, o mal bună specializare în pro
ducția agricolă, realizîndu-se astfel o
folosire cu rezultate cît mai bune a pă
mîntului ți creșterea mai puternică a
producției agricole.
O atenție deosebită este necesar să fie
acordată realizării măsurilor privind
buna organizare a producției și a mun
cii, aplicării ferme a normelor de mun
că, a normării cheltuielilor în vederea
reducerii continue a costurilor de pro
ducție și creșterii eficienței fiecărui
sector de activitate.
Este necesar să se aplice cu toată
hotărîrea noul mecanism economico-financiar, astfel îneît toate unitățile să
funcționeze pe baza principiului autoconducerii și autogestiunii, să-și acopere
din venituri proprii cheltuielile, apelînd
cît mai puțin la credite. De asemenea,
trebuie să se acționeze cu mai multă
hotărîre pentru o creștere mai puternică
a. productivității muncii, să se aplice cu
fermitate acordul global, care asigură
înfăptuirea principiului socialist de re 4t‘
tribuție, astfel îricît veniturile fiecărui <
cooperator și om al muncii din agriculT S
tură să fie determinate de munca depu
să, de rezultatele obținute. (Aplauze pu
ternice). Trebuie să se facă totul îneît
veniturile, ca rezultat al muncii, să fie
nelimitate, dar, în același timp, să nu
se admită ca cineva să realizeze venituri
fără muncă sau pe seama muncii altora.
Să se aplice cu fermitate principiul so
cialist ..nici muncă fără pîine, nici pîine
fără muncă !“.
Sînt necesare, de asemenea, măsuri
hotărîte în direcția perfecționării activi
tății stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii, folosirii raționale, cu maximum
de eficiență, a parcului de mașini și
tractoare, realizării de noi sisteme de
mașini agricole multifuncționale, care să
execute concomitent mai multe lucrări
agricole.
în organizarea și desfășurarea lucră
rilor agricole, S.M.A.-urile, brigăzile și

echipele acestora trebuie să se încadreze
activ în întregul proces de efectuare a
lucrărilor agricole, inclusiv a irigațiilor,
ele avînd o răspundere directă pentru
realizarea lucrărilor și producției agri
cole și fiind retribuite — atît S.M.Aurile, cît și personalul acestora — în ra
port cu producțiile obținute în unitățile
unde își desfășoară activitatea. (Vii
aplauze).
în același timp, este necesar să se
acorde o atenție deosebită cultivării de
către cooperatori a loturilor primite de
la cooperativă în folosință, cooperativa
purtînd întreaga răspundere de felul
cum sînt cultivate și de producțiile ce se
realizează pe aceste loturi.
De asemenea, trebuie să se acorde
sprijinul corespunzător și îndrumarea
necesară folosirii raționale a pămîntului
în zonele necooperativizate, dezvoltării
producției zootehnice și a celorlalte ac
tivități, care să asigure creșterea cores
punzătoare a producției și a contribu
ției întregii țărănimi la dezvoltarea ge
nerală a țării.
Punînd în centrul activității sporirea
producției agricole în toate sectoarele,
sînt necesare, totodată, măsuri hotărîte
pentru dezvoltarea — în cadrul coopera
tivelor. al satelor — a micii industrii,
care să contribuie la asigurarea condi
țiilor de muncă, la folosirea timpului
țărănimii și al oamenilor muncii din
agricultură, la creșterea, și pe această
cale, a veniturilor lor și a avuției gene
rale a tării.
Obiectivele mărețe pe care le avem
de realizat în agricultură necesită an
gajarea, cu toată forța, a științei agri
cole în toate sectoarele, pentru crearea
de noi soiuri mai productive de cerea
le, de legume, de plante tehnice și al
tele, pentru ameliorarea și crearea de
noi rase de animale, mai productive, ela
borarea de noi tehnologii și metode de
fertilizare a solului pentru lucrările agri
cole, astfel îneît știința să constituie un
factor tot mai activ în înfăptuirea re
voluției agrare, în creșterea producției
agricole în toate sectoarele->(Aplauze pu
ternice, prelungite).
întreaga activitate din agricultură
trebuie organizată pe principiul autoconducerii și autogestiunii. în acest ca
dru se creează condiții pentru manifestarea puternică a inițiativei fiecărei unități în folosirea deplină
a fondului funciar și în realizarea
acelor producții care asigură valo
rificarea cit mai deplină a condițiilor de
climă și sol din fiecare zonă și unitate.
Aplicarea fermă a autoconducerii, a
principiilor noului mecanism economic, a
cointeresării materiale trebuie realizată
în cadrul perfecționării generale a con
ducerii agriculturii, ca de altfel a între
gii economii, pornind de la necesitatea
creșterii rolului planului național unic de
dezvoltare economico-socială, a rolului
statului, al organelor democratice de
conducere în toate sectoarele, de la per
fecționarea activității consiliilor de con
ducere. al adunărilor generale ale pro
prietarilor, producătorilor și beneficiari
lor. al creșterii rolului oamenilor muncii
în buna desfășurare a întregii activități.
(Aplauze puternice, prelungite). Trebuie
și în agricultură — ca de altfel în toate
domeniile — să pornim de la principiul

că socialismul îl construim cu poporal și
pentru popor, că tot ceea ce realizăm este
opera întregului popor, care înfăptuiește
neabătut politica partidului în toate do
meniile, că tot ceea ce se realizează are
drept scop dezvoltarea generală a pa
triei, asigurarea bunăstării generale a
întregii națiuni. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung „Ceaușescu
și poporul
„Stima noastră și mindria
— Ceaușescu, România !“).
Este necesar să se perfecționeze acti
vitatea consiliilor de conducere din între
prinderile agricole de stat, stațiuni
le pentru mecanizarea agriculturii și
cooperativele agricole, să se asigu
re dezbaterea temeinică, în cadrul
adunărilor generale ale cooperatori
lor și oamenilor muncii din agri
cultură. a tuturor problemelor privind
dezvoltarea tot mai puternică a agricul
turii. înfăptuirea noii revoluții agrare,
precum și toate problemele politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.
■De asemenea, se impun perfecțio
narea și îmbunătățirea activității tutu
ror organelor agricole, a consiliilor ju
dețene agricole, a Ministerului Agricul
turii și a celorlalte ministere, precum și
a Consiliului Național ăl Agriculturii.
în activitatea organelor locale și cen
trale ale agriculturii, ca de altfel în toa
te celelalte sectoare, trebuie să se ac
ționeze cu mai multă hotărîre pentru
înlăturarea oricăror forme de birocra
tism. pentru soluționarea operativă și la
timp a problemelor ridicate de viață, de
buna desfășurare a întregii activități.
Central activității Consiliului Național,
a Ministerului Agriculturii și a tuturor
celorlalte organe agricole trebuie să se
afle jos. în unități, acolo unde se hotă
răște soarta producției agricole. Cu cît
vom avea mai puține circulare și hîrtii și mai multă activitate jos. în uni
tăți. cu atît vom avea rezultate mai bune
în înfăptuirea noii revoluții agrare !
(Aplauze și urale puternice, prelungite).
A fi un bun specialist agricol presu
pune să-ți consacri întreaga activitate
aplicării ferme a tehnologiilor, a cu
ceririlor științei agricole, biologice, în
vederea obținerii de recolte tot mai bo
gate. a sporirii producției zootehnice, a
creșterii eficienței economice !
A fi revoluționar în agricultură în
seamnă a acționa permanent pentru
realizarea noii revoluții agrare, pentru
o agricultură modernă, de înaltă pro
ductivitate și eficientă economică !
(Aplauze puternice, prelungite).
Toate organele democratice de condu
cere ale agriculturii. Consiliul Național
al Agriculturii trebuie să promoveze cu
mai multă îndrăzneală noul, să lupte
pentru buna organizare, pentru creșterea
răspunderii și participarea Ia conduce
re a tuturor oamenilor muncii de la
sate.
Perfecționarea conducerii, a democra
ției muncitorești-revoluționare consti
tuie. în întreaga țară, deci și în agri
cultură. un factor hotărîtor pentru des
fășurarea în bune condiții a întregii ac
tivități. pentru făurirea cu succes a so
cialismului și comunismului. (Vii și pu
ternice aplauze).

Dragi tovarăși,
Dezvoltarea puterniqă a producției
agricole trebuie să asigure înfăptuirea
în tot mai bune condiții a principiilor
autoconducerii și autoaprovizionării.
Pornind de la aceasta este necesar să
se asigure respectarea în întregime a
contractelor și livrarea la timp și de
bună calitate a produselor agricole pen
tru fondul de stat. Nu trebuie să uităm
nici un moment că autoaprovizionarea
nu trebuie să diminueze cu nimic asi
gurarea fondului de stat cu produse
agroalimentare, ca o necesitate obiec
tivă a unei bune aprovizionări a întregii
națiuni. (Aplauze puternice).
De asemenea, trebuie să se aibă per
manent în vedere că o bună aprovizio
nare presupune realizarea programelor
de producție agricolă, creșterea mai
puternică a producției, că numai pe
această bază se pot asigura atît res
pectarea contractelor și livrarea produ
selor la fondul de stat, cît și buna
autoaprovizionare, iar în condițiile creș
terii mai puternice a producției agri
cole se asigură și o cantitate supli
mentară de produse pentru fondul de
autoaiprovizionare.
Industria alimentară are un rol de
importanță deosebită în prelucrarea su
perioară a produselor agricole, în asigu
rarea bunei aprovizionări a oamenilor
muncii cu produse de înaltă calitate.
Ministerul Industriei Alimentare tre
buie să acționeze cu toată fermi
tatea pentru aplicarea neabătută a le
gilor țării, a hotărîrilor Congresului al
XIII-lea și ale Comitetului Central, atît
în domeniul contractării și achiziționării
produselor vegetale și animale, cît și
în domeniul dezvoltării puternice a in
dustriei alimentare, a programului spe
cial de produse culinare. Avem și în
această privință planul pe acest cin
cinal și programe speciale pentru dife
rite sectoare de activitate. Se impune
ca toți oamenii muncii din industria
alimentară, conducerea ministerului să
acționeze cu întreaga răspundere și
exigență în vederea realizării lor.
Este, de asemenea, necesar să se asi
gure. realizarea ' programului , privind
dezvoltarea fondului forestier, apărarea
pădurilor, ca una din marile bogății
ale întregii țări.
De asemenea, Consiliul Național al
Apelor trebuie să asigure buna gospo
dărire și păstrarea calității apelor,
participînd activ la realizarea tuturor
lucrărilor de irigații, îmbunătățiri fun
ciare, de amenajări și îndiguiri ale nu
rilor și alte lucrări ce se impun în
acest domeniu de activitate. Trebuie să
se aibă permanent în vedere calitatea
apelor, a rîurilor, păstrarea lor cît mai
curate, cît mai limpezi, aceasta reprezentînd o înaltă răspundere națională.
Trebuie făcut totul pentru a asigura
poporului nostru o apă cît mai limpede
și curată, dătătoare de sănătate și viață.
(Aplauze puternice).
înfăptuirea planurilor și programelor
din agricultură și celelalte sectoare im
pune o perfecționare continuă a învățămîntului agricol în strinsă legătură cu
activitatea practică din agricultură și
din celelalte sectoare. Este necesar să se
acorde mai multă atentie ridicării nive
lului de cunoștințe profesionale, tehnice
ale întregii țărănimi, ale tuturor oame
nilor muncii din agricultură. Rolul ho
tărîtor în înfăptuirea tuturor planurilor
și programelor din aceste sectoare revine
oamenilor, care trebuie să asigure apli
carea celor mai noi cunoștințe științi
fice si tehnice pentru a obține creșterea
continuă a producției.
în general, este necesar să se inten
sifice activitatea politico-educativă. de
ridicare a nivelului de cunoștințe gene
rale, de formare a omului nou. con
structor conștient al socialismului și co
munismului pe pămîntul patriei noastre.
La baza întregii activități politico-edu
cative în rîndurile țărănimii — ca de
altfel in rîndurile tuturor oamenilor
muncii, ale întregului nostru popor —
trebuie să stea principiile socialismului
științific, concepția revoluționară despre
lume și viață, materialismul dialectic si
istoric. Trebuie să dezvoltăm puternic
dragostea față de nou, spiritul revolu
ționar. de îndrăzneală în muncă. în gindire. de a acționa întotdeauna împo
triva a tot ce este vechi și perimat, pen
tru promovarea cu tot curajul a noului
în toate domeniile de activitate. Aceasta
înseamnă a acționa in spirit comunist,
revoluționar ! Aceasta înseamnă a asi
gura înfăptuirea programelor de dezvol
tare a agriculturii ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite).
Să dezvoltăm tot mai puternic dra
gostea fată de gira strămoșească, de tre
cutul minunat al poporului nostru, de
lupta pentru dreptate și independență,
principiile umanismului revoluționar și,
totodată, să demascam cu fermitate con
cepțiile înapoiate — șovinismul, națio
nalismul. orice formă de înjosire a omu
lui — să dezvoltăm spiritul de frăție,
de solidaritate a tuturor oamenilor
muncii, a întregului nostru popor în
lupta pentru făurirea socialismului și
comunismului în România. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează îndelung
Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Îndeplinirea hotărîrilor Congresului al
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bertate și independență. (Aplauze șl
urale puternice ; se scandează îndelung:
„Ceaușescu — pace„Ceaușescu,
România — pacea și prietenia !“).
De la această înaltă tribună a țărănjmii române doresc să exprim încă
o dată voința fermă a poporului nostru
de a acționa cu toată hotărîrea, împreu
nă cu toate popoarele lumii, cu forțele
iubitoare de pace de pretutindeni, pen
tru triumful rațiunii, pentru dezarmare,
și în primul rînd pentru dezarmarea
nucleară, pentru pace, pentru asigurarea
dreptului suprem al națiunilor la viață,
pentru înțelegere și colaborare. într-o
lume fără arme și fără războaie, o lume
a păcii. (Vii și puternice aplauze și
urale: se scandează îndelung: „Ceaușescu
— pace !“).

(Urmare din pag. a II7a)

XlII-lea în agricultură, ca în toate do
meniile de activitate, impune creșterea
si mai puternică a rolului conducător al
partidului, perfecționarea activității or
ganelor de partid din unitățile agricole,
comunale, orășenești și județene.
Este necesar ca organizațiile și orga
nele de partid să facă totul pentru unirea
eforturilor întregii tărănimi, a tuturor
oamenilor muncii în vederea realizării în
cele mai bune condiții a planurilor și
programelor privind agricultura.
Munca -comuniștilor, a organizațiilor
și organelor de partid trebuie apreciată
nu după declarații și ședințe, ci după
felul cum sînt soluționate la timp pro
blemele, după producțiile ce se realizea
ză în fiecare unitate. Numai astfel co
muniștii, organele și organizațiile de
partid își vor îndeplini răspunderea in
fața partidului, a poporului, vor asigu
ra creșterea și mai puternică a rolului
conducător al partidului, care a demon
strat în întreaga sa activitate că nu are
nimic mai de preț decît interesele între
gii națiuni, că este ferm hotărît să facă
totul pentru a asigura conducerea între
gului nostru popor spre înaltele culmi
ale civilizației comuniste, spre o viață
liberă, fericită, în deplină libertate și
independență. (Aplauze puternice ; se
scandează „Ceaușescu — eroism, Româ
nia — comunism !“).
In întâlnirile și discuțiile pe care le
am cu mulți comuniști și oameni ai
muncii din diferite sectoare, inclusiv din
agricultură, se întîlnesc cam două ati
tudini și feluri de înțelegere a proble
melor, a modului de muncă al organiza
țiilor de partid și al consiliilor de con
ducere. De multe ori, cînd întrebi pe
unii, la fața locului : cum stăm cu pro
ducția agricolă ?, răspund cam așa : „To
varășe secretar general, am avut aduna
rea generală, am ținut mai multe ședin
țe și am discutat foarte serios toate
problemele ; am luat măsuri și sîntem
gata să facem și mai mult“. Dar totuși,
care este producția ? „Să vedeți, nu prea
bună“. Dar de ce ? Și încep tot felul de
justificări, ca, pînă la urmă, să constați
că rezultatele sînt foarte slabe.
întîlnești la alții o atitudine contrară.
„Cum stați cu producția, tovarăși ?“ „Nu
stăm prea bine, avem o recoltă de
7 000—8 000 kg la hectar, dar n-am reu
șit să ținem la timp ședințele și adună
rile ; nu știm să vorbim prea bine, dar
facem totul să obținem cît mai mult
grîu și porumb11. (Aplauze puternice).
Vreau să spun deschis în fața con
gresului : este necesar să se țină la timp
și adunările ; dar să nu se stea numai
în ședințe. îi prefer pe aceia care știu
să vorbească mai puțin, dar care lucrea
ză pentru producția agricolă, decît pe
cei care știu să vorbească mult, dar nu
trec la aplicarea în practică a hotărâri
lor ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !**).
M-am referit la aceasta pentru că tre
buie să înțelegem, tovarăși, că este ne
cesar — și subliniez încă o dată — să
trecem la o activitate practică acolo, pe
ogoare, în ferme, unde se hotărăsc pro
ducțiile. Să facem totul pentru a asigu
ra realizarea în cele mai bune condi
ții a hotărârilor congresului pentru o
agricultură de mare productivitate, de
mare eficiență economică ! (Vii aplau
ze ; se scandează „Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră și mîndria !“).
Dispunem, dragi tovarăși și prieteni,
de tot ce este necesar ca, și în agricul
tură, să înfăptuim în cele mai bune con
diții planul cincinal 1986—1990, progra
mele pentru diferite ramuri de activita
te. Să facem astfel încît agricultura să
aibă un rol tot mai important în întrea
ga dezvoltare a patriei noastre, în ridi
carea României pe noi culmi de pro
gres și civilizație !
Am deplina convingere că toți oamenii
muncii din agricultură vor face astfel
încît vor demonstra prin fapte hotărîrea
lor nestrămutată de a-și aduce o contri
buție tot mai puternică la înfăptuirea
Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate
și de înaintare a României spre comu
nism, de ridicare a forței materiale și
spirituale a patriei, singura cale pentru
bunăstarea și fericirea poporului, pentru
independența și suveranitatea patriei !
(Aplauze și urale puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. 1“ „Ceaușescu și poporul!“, „Vom
munci și vom lupta, patria vom înălța!11).
Dragi tovarăși,
înfăptuirea hotărârilor Congresului al
XlII-lea, a programului partidului de
ridicare a patriei noastre pe noi culmi
de progres și civilizație — ca, de altfel,
a programelor sau planurilor de; dezvol
tare ale tuturor națiunilor lumii — se
poate realiza numai în condițiile păcii și
colaborării internaționale.
Pornind de la acest adevăr, partidul
și statul nostru desfășoară o largă activi
tate internațională pentru dezvoltarea
relațiilor cu toate statele lumii, fără
deosebire de orânduire socială. Am ac
ționat, întotdeauna, și acționăm pentru
afirmarea tot mai puternică în relațiile
dintre toate statele a principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne și
avantajului reciproc, pentru renunțarea
cu desăvîrșire lg forță sau la amenin
țarea cu forța, pentru respectarea drep
tului neabătut al fiecărei națiuni de a-și
alege calea dezvoltării economico-sociale pe care o dorește, fără nici un ames

Dragi tovarăși și prieteni,

tec din afară. (Aplauze puternice, pre
lungite).
Sîntem ferm hotărîți să extindem tot
mai puternic relațiile economice interna
ționale cu toate statele lumii, să parti
cipăm tot mai activ la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale și spirituale.
Acordăm o mare însemnătate înfăp
tuirii Programului de lungă durată adoptat de țările socialiste membre ale
C.A.E.R.. precum și a Programului de
colaborare tehnico-științifică, pornind de
la necesitatea ca toate aceste programe
să contribuie la dezvoltarea mai rapidă
a fiecărei țări socialiste, la creșterea
forței și prestigiului socialismului, la ri
dicarea bunăstării materiale și spiritua
le a fiecărui popor.
în același timp, intensificăm schimbu
rile economice și cooperarea cu toate
țările socialiste.
Dezvoltăm larg colaborarea și relații
le cu țările în curs de dezvoltare, pre
cum și cu țările capitaliste dezvoltate.
Va trebui să intensificăm activitatea
de comerț exterior, de realizare în cele
mai bune condiții a exportului, de ri
dicare continuă a calității și creșterea
eficienței comerțului exterior.
Trebuie să avem permanent în ve
dere că schimburile comerciale si coope
rarea economică internațională reprezin
tă o necesitate pentru buna desfășurare
a întregii noastre activități, pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării inter
naționale. pentru pace în întreaga lume.
(Vii și puternice aplauze ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — pace !“).
Situația internațională continuă să se
mențină deosebit de gravă ca urmare
a continuării cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare, a intensifi
cării unor conflicte militare, a unor noi
acțiuni agresive împotriva unor țări
independente, precum și ca urmare a
agravării situației economice mondiale
și înrăutățirii continue a situației eco
nomice a țărilor în curs de dezvoltare.
Avînd în vedere toate • acestea, se poa
te aprecia că se menține și chiar a
crescut într-o anumită măsură pericolul
unui nou război mondial, care s-ar trans
forma inevitabil într-o catastrofă nu
cleară. ce ar duce la distrugerea a în
seși condițiilor existenței vieții pe pla
neta noastră.
Iată de ce doresc să reafirm cu toa
tă tăria, la marele forum democratic al
țărănimii, că ne aflăm într-un asemenea
moment al istoriei omenirii în care pro
blema fundamentală este aceea de a
opri cursul periculos spre o catastrofă
nucleară, de a determina trecerea la
dezarmare, și în primul rînd la dezarma
re nucleară, de a face totul, pînă nu
este prea tîrziu, pentru a salva ome
nirea de la pieire. pentru a asigura po
poarelor existența, libertatea, indepen
dența Si viața ! (Aplauze puternice ; se
scandează
îndelung
„Ceaușescu —
pace !“). Nu există nici o altă alternati
vă pentru a asigura existența fiecărei
națiuni, a întregii omeniri, decît înlă
turarea cu desăvîrșire din lume a ar
melor nucleare 1

Prezența armelor nucleare, sub orice
formă, pe teritoriul unui stat nu repre
zintă o garanție în plus pentru secu
ritatea poporului respectiv sau a altor
popoare. Armele nucleare nu pot să
asigure securitatea nici unui popor, de
oarece folosirea lor afectează direct via
ța și existenta tuturor națiunilor.
Așa cum am mai arătat, avaria gravă
care a avut loc la centrala electronucleară de la Cernobîl pune și mai mult
în evidență marele pericol pe cari îl re
prezintă pierderea de sub control a ener
giei nucleare, sub orice formă. Energia
nucleară, eliberată prin acțiunea con
știentă a oamenilor, prin folosirea lar
melor nucleare sau chiar, in mod acci
dental, în urma unei avarii, nu poate fi
stăpînită sau dirijată. Ea va provoca
moartea și distrugerea, fără a ține sea
ma de granițe sau de concepțiile ideolo
gice ale unora sau altora.
De aceea, trebuie să acționăm cu cea
mai mare răspundere pentru viața po
poarelor noastre, a tuturor națiunilor,
pentru existența a înseși vieții pe pla
neta noastră, pentru înlăturarea deplină
a armelor nucleare, pentru o lume fără
arme nucleare, fără arme chimice, fără
arme în general, o lume fără războaie,
a păcii și colaborării egale între toate
națiunile. (Aplauze și urale puternice ;
se scandează îndelung „Ceaușescu,
România — pacea și prietenia !“).
Susținem în mod activ programul de
dezarmare nucleară în mai multe etape,
pînă în anul 2000, propus de Uniunea
Sovietică. Considerăm că este necesar să
se facă totul pentru realizarea. în cel
mai scurt timp, a unui acord privind
oprirea amplasării rachetelor cu rază
medie de acțiune în Europa și elimi
narea tuturor armelor nucleare.
Europa este prea mică pentru a accep
ta pe teritoriul oricăror state ale conti
nentului diferite tipuri de arme nu
cleare.
Pentru existența vieții, a independen
tei fiecărei națiuni europene este nevoie
nu de arme nucleare, ci de eliminarea
cît mai grabnică, deplină, a acestora din
Europa și din întreaga lume.
Vrem ca țăranii, cooperatorii și oa
menii muncii din agricultura româ
nească — ca și din alte state — să-și
poată cultiva ogoarele, crește vitele fără
teamă ! Vrem să putem consuma fruc
tele, legumele, laptele, carnea, produsele
agricole fără teamă ! Și aceasta dorește
fiecare om din Europa și din întreaga
lume 1
Iată de ce trebuie să acționăm pen
tru a pune cît mai repede capăt arme
lor nucleare, pentru a înlătura pericolul
care apasă asupra întregii omeniri 1
(Aplauze și urale puternice, prelungite ;
se scandează „Ceaușescu — pace !“,
„Ceaușescu — România, pacea și prie
tenia !“).
Trebuie să acționăm pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării pe prin
cipiile deplinei egalități, pentru o Euro
pă unită în diversitatea orânduirilor eco
nomice și sociale, pentru o Europă a
națiunilor egale și independente 1 (Aplauze puternice, îndelungate).

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea îm
potriva oricăror măsuri de militarizare
a Cosmosului, pentru folosirea spațiu
lui cosmic de către toate națiunile nu
mai și numai în scopuri pașnice.
Trebuie să spunem popoarelor adevă
rul : „Războiul stelelor11, sub orice formă
s-ar prezenta, nu reprezintă decît calea
intensificării și extinderii cursei înar
mărilor nucleare în Cosmos. Realitatea
a demonstrat și demonstrează că nu poa
te exista nici o apărare antinucleară,
nici pe Pămînt, nici în Cosmos?"
Dimpotrivă, folosirea armelor nuclea
re în Cosmos poate mări și mai mult
forța lor de distrugere. Singura cale de
apărare împotriva armelor nucleare este
distrugerea și înlăturarea lor 1 Dacă tre
buie să ne gîndim la folosirea Cosmosu
lui. atunci poate ar fi bine ca miliar
dele ce se alocă pentru militarizarea
C-osmosului să fie alocate în direcția
elaborării unui program de luptă împo
triva secetei, pentru protejarea naturii,
a mediului înconjurător. Să ducem un
război Împotriva poluării, pentru o climă
cit mai bună, pentru o climă care să asi
gure dezvoltarea fiecărei națiuni, din
toate punctele de vedere 1 Un asemenea
război merită să-l susținem 1 Pe toți cei
care se gîndesc la un război nuclear în
Cosmos îi chemăm la un război pentru
apărarea vieții, în Cosmos și pe Pămînt,
pentru o climă mal bună pe planeta
noastră ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite; se
scandează
îndelung
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu, România — pacea
și prietenia !“).
Adresăm și de la acest forum demo
cratic al țărănimii apelul către Statele
Unite ale Americii și către celelalte state
nucleare de a pune capăt oricăror expe
riențe nucleare, de a realiza un acord
corespunzător pentru încetarea pentru
totdeauna a experiențelor nucleare, sub
orice formă.
In același timp, considerăm că este ne
cesar un program complex de dezarmare
care să cuprindă și armele chimice, pre
cum și toate armele convenționale cla
sice, astfel încît, pînă în anul 2000, să se
reducă cu cel puțin 50 la sută armamen
tele existente, să se stabilească o limită
maximă a diferitelor arme, îndeosebi
pentru marile puteri. In același timp, să
se treacă la reducerea efectivelor și a
cheltuielilor militare cu cel puțin 50 la
sută pînă în anul 2000. Numai o aseme
nea cale de dezarmare — și nucleară, și
generală — răspunde Intereselor po
poarelor, poate asigura diminuarea con
tinuă a pericolului de război, poate mări
încrederea, securitatea și colaborarea
între toate națiunile lumii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Este necesar să se facă totul pentru
încheierea cu rezultate cît mai bune a
Conferinței de la Stockholm pentru în
credere, dezarmare, cooperare și secu
ritate în Europa.
Ne pronunțăm pentru realizarea unor
înțelegeri la negocierile de la Viena pri
vind reducerea efectivelor militare și
anumitor armamente în Europa cen
trală, pe baza propunerilor prezen
tate pînă acum, care oferă un cadru de

realizare a unor înțelegeri reciproc
acceptabile.
In același timp, România va continua
să acționeze cu toată fermitatea pentru
dezvoltarea încrederii și cooperării între
toate țările balcanice, prin realizarea în
peninsula noastră a unei zone fără arme
nucleare și chimice, fără baze militare
străine. De asemenea, susținem reali
zarea de zone denuclearizate în nordul'
și centrul Europei, precum și pe alte
continente ale lumii.
România s-a pronunțat și se pronun
ță cu toată fermitatea pentru încetarea
oricăror conflicte militare și soluțio
narea tuturor problemelor litigioase din
tre state numai și numai pe calea paș
nică, prin tratative. Avem deplina con
vingere că numai calea tratativelor co
respunde intereselor popoarelor, poate
asigura pacea și colaborarea internațio
nală 1
Condamnăm în modul cel mai ferm
acțiunile agresive ale Africii de Sud
împotriva statelor independente și su
verane vecine, Cerem încetarea oricăror
asemenea acțiuni, a politicii de apart
heid. Susținem lupta S.W.A.P.O. pentru
independența Namibiei.
Considerăm că se impune lichidarea
cu desăvîrșire a oricăror forme ale po
liticii colonialiste și neocolonialiste, asi
gurarea deplinei independențe a fiecă
rei națiuni.
Sîntem profund preocupați de situația
gravă existentă în lume prin menține
rea și chiar adîncirea decalajelor dintre
țările sărace și țările bogate. România
se pronunță pentru soluționarea globală
a problemelor subdezvoltării — inclu
siv a problemei datoriilor țărilor în
curs de dezvoltare — pentru realiza
rea unei noi ordini economice mon
diale. In acest sens, considerăm că se
impune organizarea unei conferințe in
ternaționale, in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, la care să participe, cu
drepturi egale, atît țările în curs de
dezvoltare, cît și cele dezvoltate, în ve
derea realizării unor acorduri generale,
în scopul depășirii actualelor probleme
din economia mondială și realizării unor
relații de colaborare pe baza deplinei
egalități și echități, care să favorizeze
progresul mai rapid al țărilor rămase
în urmă și să asigure, în același timp,
dezvoltarea armonioasă a tuturor state
lor, a economiei mondiale. Aceasta re
prezintă singura cale reală pentru de
pășirea crizei economice mondiale, pen
tru dezvoltarea economico-socială a fie
cărei națiuni I (Aplauze puternice, pre
lungite).
Deși problemele mondiale sînt deose
bit de grave și complexe, noi avem
ferma convingere că popoarele, forțele
progresiste, antiimperialiste de pretu
tindeni, acționînd unite și conlucrând
tot mai strîns, pot să determine oprirea
cursului evenimentelor spre catastrofa
nucleară, pot să > determine reluarea
cursului spre destindere în viața inter
națională, spre colaborare și pace. Ac
ționînd unite, popoarele pot asigura
făurirea unei lumi mai drepte și mai
bune, în care fiecare națiune să se
poată dezvolta în deplină siguranță, li

Sîntem la începutul primului an al
celui de-al 8-lea cincinal. De aceea, Con
gresul țărănimii și al oamenilor muncii
din agricultură, dezbătînd și adoptînd
hotărârile necesare cu privire la planul
și programele actualului cincinal și în
perspectivă, pînă în anul 2000, trebuie
să stabilească măsurile cele mai cores
punzătoare în vederea înfăptuirii cu re
zultate cît mai bune a planului pe acest
an.
Cred că ați reținut că nu am formu
lat prea multe critici, deși, ca să spun
deschis, sînt multe de spus. Dar nu am
făcut aceasta pornind de la faptul că
ordinea de zi a congresului este foarte
largă și am lăsat posibilitatea participanților la discuții să analizeze toate
problemele într-un spirit de înaltă exi
gență critică și autocritică. Sper ca dez
baterile congresului să justifice această
încredere a mea prin felul în care se vor
desfășura lucrările. (Aplauze puternice).
Trebuie să se facă totul pentru a rea
liza în cele mai bune condiții prevede
rile din plan și programele pe 1986 de
creștere a producției agricole, vegetale
și animale, punîndu-se astfel o bază
trainică pentru înfăptuirea în cele mai
bune condiții a întregului cincinal !
în toate domeniile de activitate — în
industrie, agricultură, în celelalte sectoa
re, în știință, învățămînt și cultură —
trebuie să se acționeze cu mai multă
hotărîre,. cu mai multă exigență și per
severență, să se întărească spiritul de
răspundere, de ordine și disciplină.
Să facem astfel încît fiecare unitate
economico-socială să devină o puternică
citadelă a construcției socialiste și co
muniste ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite).
Să facem astfel ca fiecare organizație
de partid, fiecare colectiv de oameni ai
muncii să devină o puternică forță re
voluționară, care să asigure înfăptuirea
neabătută a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea, a Programului
partidului, pentru ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de progres și civi
lizație, creșterea continuă a bunăstării
materiale și spirituale a întregii națiuni,
întărirea continuă a forței materiale șl
spirituale a patriei, a independenței și
suveranității României ! (Aplauze și
urale
puternice;
se
scandează:
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și
poporul !“).
Este necesar ca marele forum demo
cratic al țărănimii și oamenilor muncii
din agricultură, prin dezbaterile și ho
tărârile ce vor fi adoptate, să determine
o puternică schimbare calitativă, revo
luționară, un spirit nou de muncă în
toate domeniile de activitate.
Am deplina convingere că lucrările
marelui forum democratic vor răspun
de exigentelor și cerințelor noii etape
de dezvoltare, ale poporului nostru, că
toți participant» la congres, întreaga ță
rănime si toți oamenii muncii vor acțio
na cu si mai multă hotărîre și abnega
ție pentru realizarea în cele mai bune
condiții a obiectivelor dezvoltării agri
culturii noastre socialiste, sporirea pu
ternică a producției și ridicarea nive
lului general al satelor noastre, în ve
derea creșterii bunăstării țărănimii și
apropierii — subliniez încă o dată —
a condițiilor de muncă și de viață ale
satelor de cele ale orașelor. (Aplauze
și urale puternice; se scandează în
delung
„Ceaușescu
—
P.C.R.!“,
„Ceaușescu și poporul!“).
Cu această convingere, urez deplin
succes lucrărilor marelui forum demo
cratic al țărănimii si oamenilor muncii
din agricultură 1 Vă adresez dum
neavoastră. participantilor la cel de-al
III-lea Congres al țărănimii, oamenilor
muncii de la sate. întregului nostru po
por cele mai bune urări de noi și tot
mai mari împliniri, pentru creșterea tot
mai puternică a rolului agriculturii în
dezvoltarea economico-socială a patriei,
pentru ridicarea ..României socialiste pe
culmi tot mai înalte de progres, de ci
vilizație și bunăstare !
Vă urez multă sănătate și fericire!
(Urale și aplauze puternice, prelungite ;
se scandează îndelung: „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu, România — stima noastră
și mîndria !“. Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire și strânsă unitate în
jurul partidului, toți cei prezenți in
marea sală a congresului se ridică în
picioare și ovaționează minute in șir
pentru Partidul Comunist Român — for
ța politică conducătoare a națiunii noas
tre socialiste —, pentru secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU).
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- REZUMAT Perioada 1981—1985 a ridicat Româ
nia pe noi trepte de progres și civi
lizație, se arată in raport. Pe baza
liniilor directoare, a obiectivelor și
sarcinilor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, prin munca
plină de abnegație a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a
întregului nostru popor, în acest in
terval de timp s-au înregistrat pro
grese remarcabile în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a științei și
culturii, concretizate în sporirea bo
găției țârii, în ridicarea nivelului de
trai material și spiritual, a calității
vieții întregului popor.
Este o datorie de conștiință să
subliniem, și cu acest prilej, că tot
ceea ce s-a înfăptuit în anii luminoși
ai socialismului, și cu deosebire după
Congresul al IX-lea — moment de
referință în istoria partidului și a
patriei —, esțe indisolubil legat de
personalitatea proeminentă și activi
tatea prodigioasă ale secretarului
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care a adus și
aduce o contribuție determinantă la
elaborarea programelor construcției
socialiste in patria noastră, a întregii
politici interne și externe, la soluțio
narea problemelor complexe de care
depind viitorul nostru.
înaintarea
neabătută a țării și poporului pe
calea bunăstării și civilizației.
Referindu-se în continuare la prin
cipalele realizări
ale agriculturii
noastre socialiste înregistrate în pe
rioada cincinalului trecut, în' raport
se spune : Datorită politicii partidu
lui și a eforturilor statului nostru,
în cincinalul 1981—1985 în agricul
tură s-a dezvoltat și modernizat
ba za tehnico-materială, prin dotarea
cu mașini și utilaje, s-a asigurat o
folosire mai eficientă a fondului fun
ciar, au fost introduse noi tehnologii
în cultura plantelor și creșterea ani
malelor, s-a îmbunătățit organizarea
muncii și a producției. Volumul in
vestițiilor realizate în agricultură,
din fondurile statului și ale unități
lor agricole cooperatiste, a reprezen
tat, pe întregul cincinal, 185,2 miliar
de lei. In această perioadă, agricul
tura a fost dotată cu 86 400 tractoare,
26 700 combine de cereale, precum și
cu alte mașini și utilaje moderniza
te. care au permis diversificarea lu
crărilor agricole. La sfîrșituil anului
1985, agricultura dispunea de 184 000
tractoare și 65 000 combine de cerea
le. Totodată, s-a intensificat realiza
rea programului
de îmbunătățiri
funciare, ceea ce a permis amenaja
rea pentru irigat a unei suprafețe
de 706 700 hectare, desecarea a 519 900
hectare și combaterea eroziunii solu
lui pe 611 200 hectare.
La realizarea acestor obiective o
contribuție de seamă a adiis-o și o
aduce tineretul patriei noastre, pe
șantierele naționale
organizate de
C.C. al U.T.C.
în domeniul horticulturii au fost
realizate plantații intensive de Vii și
pomi pe 73 990 hectare și lucrări de
modernizare pe 105 300 hectare. în
zootehnie s-a construit și modernizat
un număr important de adăposturi
de animale și s-au executat lucrări
de îmbunătățiri a pajiștilor naturale
pe mai bine de 1,8 milioane hectare,
în cincinalul încheiat, agricultura a
primit cu 694 500 tone mai mujte în
grășăminte chimice decit în cincina
lul precedenta precum și cantități
sporite de pesticide, medicamente și
vaccinuri. Cercetarea agricolă a pus
la dispoziția unită'ților agricole
soiuri și hibrizi de înaltă productivi
tate, precum și tehnologii moderni
zate, atît pentru sectorul vegetal, cit
și pentru creșterea animalelor.
în cincinalul 1981—1985, pe ansam
blul agriculturii, producția globală a
depășit cu 10,2 la sută realizările din
perioada 1976—1980.
Sarcina stabilită pentru cincinalul
trecut, de a se
realiza cel puțin
1 000 kg de cereale pe locuitor, a
fost Îndeplinită incă din anul 1982.
în zootehnie, ca urmare a măsuri
lor luate in lumina prevederilor din
programul special de dezvoltare a
creșterii animalelor, in perioada
1981—1985, efectivele au crescut, față
de media anilor 1976—1980, cu 591 000
bovine,
2 225 000 ovine și caprine,
2 776 000 porcine și peste 5 280 000
păsări ouătoare. Producțiile anima
liere rezultate, în medie, anual, in
aceeași perioadă, au fost mai mari
față de cincinalul precedent cu 34 900
tone carne, 995 milioane ouă și 5 682
tone lină. .în prezent, în .unitățile
agricole de stat și cooperatiste, 94,4
la sută din producția de ouă, 84,6 la
sută din carnea de pasăre. 89.2 la
sută din carnea de porc, 77,9 la sută
din carnea de ovine și 64.4 la sută
din carnea de bovine se obțin in
unități cu fluxuri moderne, inten
sive, de tip industrial.
în continuare, în raport se arată :
Cu tot efortul făcut de stat pentru
lărgirea și modernizarea bazei tchnico-materiale a agriculturii, nivelul
producțiilor obținute, atit in sectorul
vegetal, cit și in cel al creșterii ani
malelor. s-a situat, față de prevede
rile planului cincinal, sub posibilități,
ceea ce a influențat negativ îndepli
nirea prevederilor fondului de stat,
asigurarea furajelor și a celorlalte
nevoi ale economiei naționale.
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii, analizind cu
responsabilitate și spirit autocritic
munca desfășurată și rezultatele ob
ținute in această perioadă, aprecia
ză că neindeplinirea planului de
producție și a livrărilor la fondul
de stat se datorează, in principal,
nerespectării măsurilor prevăzute în
programele stabilite, insuficientei
preocupări a cadrelor din Ministerul
Agriculturii și Uniunea Națională a
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, a organelor agricole județene, a

consiliilor unice agroindustriale, a
conducerilor de unități și a specia
liștilor față de întărirea ordinii și
disciplinei, folosirea rațională a pămintului, utilizarea deplină a parcu
lui de mașini și tractoare, a siste
melor de irigații, mobilizarea forței
de muncă de la sate. Rezervele mari
de care dispune agricultura noastră
pentru creșterea producției sînt do
vedite de multe județe și unități
fruntașe, care și în condițiile aminti
te au reușit să obțină rezultate bune;
numărul acestora a crescut ap de an.
. Congresul al XIII-lea al partidului
— se arată în continuare în raport
— a stabilit, ca obiectiv fundamental
al planului cincinal 1986—1990, con
tinuarea pe o treaptă superioară a
îndeplinirii Programului partidului,
creșterea în ritm susținut a econo
miei naționale, afirmarea cu putere
a revoluției tehnico-științifice în toa
te domeniile, trecerea la o nouă ca
litate a întregii activități economico-sociale.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Agriculturii din
februarie a.c., în cadrul dezvoltării
generale a patriei noastre, agricul
tura ocupă un loc important, ca
una din ramurile fundamentale,
hotăritoare ale construcției socialis
mului și comunismului. Pornind de
la dezvoltarea intensivă a agricultu
rii, în cel de-al VIII-Iea cincinal
va trebui să se acționeze cu toată
fermitatea în vederea înfăptuirii
noii revoluții agrare, care presu
pune transformarea radicală a or
ganizării muncii și producției agri
cole, creșterea puternică a produc
ției în toate sectoarele, transfor
marea a însuși modulul de gîndire
și de acțiune al tuturor oamenilor
muncii din agricultură, al întregii
țărănimi.
Și in viitor, producția de cereale
continuă să rămînă pe primul loc în
întreaga activitate din agricultură.
Pentru anul 1986 s-a prevăzut reali
zarea unei producții la cereale de
31 435 000 tone, din care 10 800 000 tone
grîu și 17 400 000 tone porumb, reve
nind, in medie la hectar, 4 000 kg
grîu și 5 620 kg porumb. De ase
menea, Ia principalele culturi teh
nice va trebui să se obțină produc
ții sporite, ca și la legume, fructe
și struguri.
Pentru realizarea acestor sar
cini, . din inițiativă și cu con
tribuția hotăritoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu au fost elaborate
programe speciale pe fiecare sector
de activitate și s-a creat, totodată,
prin măsurile ce au fost luate cu
privire la organizarea activității din
agricultură, un cadru adecvat pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare. Prevederile progra
melor oglindesc orientărite și indica
țiile date de conducătorul partidului
și statului nostru cu privire la
accentuarea laturilor calitative ale
activității în toate domeniile, tehno
logiile ce trebuie aplicate, măsurile
pentru mobilizarea tuturor forțelor
umane și mecanice în vederea exe
cutării lucrărilor agricole la un
nivel calitativ superior, la timpul
optim și în perioade cit mai scurte.
în raport se arată că, în această
primăvară, însămînțarea culturilor
s-a efectuat pe întreaga suprafață,
conform prevederilor din plan, in
perioada optimă, executîndu-se lu
crări de calitate, folosindu-se sămință din soiuri și hibrizi valoroși.
Starea de vegetație a culturilor de
toamnă este bună in majoritatea unităților. S-au efectuat lucrări de
fertilizare și erbicidare și .sint
în plină execuție prașilele ma
nuale și mecanice. Este necesar să
se mobilizeze toată forța de muncă
de la sate pentru executarea la timp
și de calitate a tuturor lucrărilor
de sezon, să se pregătească temeinic
campania de recoltare, verificîndu-se în cele mai mici amănunte
întregul parc de combine, tractoare
și celelalte mașini agricole, care să
asigure stringerea recoltei la timp
și fără pierderi. Trebuie îndeplinite,
de asemenea, toate sarcinile stabi
lite pentru legumicultura, pomicul
tură și viticultură.
Programele speciale adoptate pen
tru realizarea producției agricole, se
arată în raport, impun măsuri'hotărite pentru buna folosire a fondului
funciar, pămintul reprezentind avu
ția întregului popor. Trebuie luate
măsuri pentru cultivarea fiecărui
metru pătrat de pămînt, organizarea
rațională a teritoriului, cu sole de
mărime optimă, în raport de relief
și tipul de sol, introducerea obli
gatorie a asolamentelor, înfăptuirea
acțiunilor de îmbunătățiri fun
ciare și a lucrărilor agropedoameliorative, prin scarificarea și ali
narea solului, aplicarea de amen
damente și îngrășăminte organice,
astfel ca ele să se reflecte în ridi
carea potențialului productiv al
pămîntului, in creșterea substanțială
a producției agricole.
în domeniul îmbunătățirilor fun
ciare există un program național pen
tru asigurarea unor producții agri
cole sigure și stabile, elaborat din ini
țiativa și cu contribuția directă a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Reali
zarea prevederilor lui constituie un
factor hotărîtor in înfăptuirea noii
revoluții agrare.
în scopul impulsionării executării
lucrărilor prevăzute, au fost luate
măsuri de întărire a disciplinei pen
tru respectarea proceselor tehnolo
gice și a calității lucrărilor, reduce
rea consumurilor de materiale și
carburanți, concentrarea mijloace
lor mecanice și umane pe șantie
rele unde urmează a fi date in
funcțiune obiectivele ce vor fi fo
losite în producție în acest an.

Măsuri de mobilizare a forțelor
au fost luate de către comanda
mentele județene de îmbunătățiri
funciare pentru realizarea amenajă
rilor locale.
în acest an, în sectorul socialist,
o treime din suprafața arabilă este
amenajată pentru irigații, ceea ce
constituie o garanție în realizarea
producțiilor planificate. Important
este acum să se folosească cu ran
dament maxim această investiție,
realizată cu mari eforturi de către
economia națională, să se respecte
întocmai tehnologiile culturilor iri
gate, să se organizeze mai bine
munca, programul de udări, aplicînd irigații pe toate suprafețele
prevăzute, cu consumuri cit mai re
duse de energie. Organele agricole
județene, conducerile unităților agri
cole trebuie să asigure funcționareapermanentă a tuturor sistemelor de
irigații, la întreaga capacitate de
lucru, forța de muncă necesară pen
tru executarea udărilor zi și noap
te, echipe de intervenție pentru re
medierea operativă, a oricăror de
fecțiuni.
în cadrul preocupărilor statorni
ce ale conducerii partidului și sta
tului nostru, un loc important l-au
ocupat creșterea animalelor, spori
rea efectivelor și a producției. Ca
urmare, structurile de producție ale
agriculturii românești s-au modifi
cat în favoarea creșterii producției
animaliere, care, în prezent, deține
45 la sută din totalul producției
agricole, față de numai 34,7 la sută
în 1960.
Cu toate acestea, față de prevede
rile de plan, rezultatele obținute in
zootehnie, în perioada 1981—1985,
sint nesatisfăcătoare, nivelurile rea
lizate fiind mai mici la majoritatea
indicatorilor. In ce privește efecti
vele, nerealizările au fost determi
nate, în cea mai mare măsură, de
unele lipsuri și neajunsuri care au
existat în organizarea și desfășura
rea activității de reproducție, din
care cauză s-au înregistrat indici
scăzuți de natalitate. în același timp,
pierderile prin mortalități și' sacri
ficări de necesitate au fost încă
mari, consecință a unei hrăniri, adăpostiri și îngrijiri deficitare ale ani
malelor din unele unități agricole.
Din cauza tăierii animalelor la greu
tăți medii mici s-au sacrificat mai
multe efective decit cele prevăzute
în plan.
Că în zootehnie se puteau obține
rezultate mai bune o dovedește
exemplul unor județe ca : Ialomi
ța, Bacău, Suceava, Timiș, Cluj, Olt,
Covasna, Sălaj, Iași, care, în condi
ții aproape identice, au realizat, în
cincinalul 1981—1985, producții de
lapte, carne, lină, ouă, superioare
județelor vecine : Călărași, Galați,
Botoșani, Bihor, Mureș, Dolj, Me
hedinți și altele.
De asemenea, nivelul efectivelor
și producțiilor animale prevăzute
puteau fi mult mai mari și planul
ar fi putut fi realizat în bune con
diții dacă se manifesta mai multă
preocupare pentru asigurarea inte
grală a necesarului de furaje, și în
primul rind al celor proteice din
producția internă a fiecărui județ.
Pentru perioada 1986—1990,, așa
cum s-a prevăzut în Directivele ce
lui de-al XIII-lea Congres al parti
dului — se arată in raport —, avinți
în vedere că actualele efective de
porcine și păsări satisfac nevoile de
carne și ouă, se preconizează o dez
voltare mai accentuată a efectivelor
de bovine și ovine, in mod deosebit
in unitățile agricole de stat și coo
peratiste. Se prevăd, de asemenea,
măsuri pentru valorificarea intensi
vă a pășunilor și fînețelor naturale,
a furajelor obținute din cultivarea
plantelor de nutreț in ogor propriu
și în cultură dublă, a subproduselor
rezultate din producția vegetală și
industria prelucrătoare.
Așa cum a indicat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Agriculturii, din
februarie a.c., trebuie să nu existe
unitate agricolă fără animale, sec
torul socialist al agriculturii urmind
să dețină, în anul 1990, peste 70 la
sută din bovine, inclusiv vaci, și
60—65 la sută din ovine. Fiecare
cooperativă agricolă de producție
trebuie să crească un efectiv mi
nim de 500 vaci și juninci, 3 000—4 000
ovine și caprine, 150—200 scroafe și
1 500—2 000 porci grași. Aplicînd în
practică această nouă orientare în
creșterea animalelor, se vor crea
condiții optime pentru ca, în pe
rioada 1986—1990, efectivele de bo
vine să sporească cu 56 la sută, iar
cele de ovine cu 50 la sută.
Pentru perioada viitoare se prevăd
ritmuri mai înalte, începînd încă
din anul 1986, de creștere a efecti
velor și producțiilor animaliere. Spo
ruri însemnate sînt prevăzute prin
programele speciale la producția de
miere, gogoși de mătase, carne da
iepure și alte produse.
în spiritul exigențelor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, incă
din primele zile ale acestui an au
fost întreprinse o serie de măsuri
tehnice și organizatorice în scopul
realizării efectivelor și producțiilor
animaliere planificate pentru anul
1986, primul an al actualului cinci
nal. în vederea îmbunătățirii radi
cale ă activității din zootehnie, în
centrul preocupărilor trebuie să stea
asigurarea unei baze furajere cores
punzătoare, optimizarea structurii
plantelor de nutreț, prin creșterea
ponderii lucernei și a trifoiului, a po
rumbului de siloz și a rădăcinoaselor.
Organele agricole și silvice, între
prinderile pentru îmbunătățirea și
exploatarea pajiștilor vor lua toate
măsurile pentru punerea în valoare

cu maximă eficiență a celor peste
4 milioane hectare pajiști naturale
și 3 milioane hectare păduri pășunabile, cultivarea cu trifoliene a cel
puțin 1 milion hectare pajiști natu
rale, executarea lucrărilor agroameliorative de întreținere pe întreaga
suprafață, însămînțarea și suprainsămînțarea acestora, fertilizarea lor,
în primul rind, cu îngrășăminte or
ganice. Va trebui să se acționeze cu
fermitate și exigență sporită pentru
ca, în anul 1986, intregul necesar de
furaje proteice să fie asigurat nu
mai din producția internă, aceasta
constituind o acțiune de importanță
națională, de care depinde în mod
hotărît realizarea planului de efec
tive, producției animaliere și a fon
dului de stat.
Cu spirit de răspundere trebuie
acționat pentru realizarea planului
de efective prevăzut pentru anul
1986, prin creșterea natalității, redu
cerea pierderilor prin mortalitate,
păstrarea și creșterea pentru repro
ducție a întregului efectiv de vițele
și mielule și tăierea animalelor la
greutățile planificate.
întreaga activitate din zootehnie
se va desfășura în lumina prevede
rilor din programele, speciale de
dezvoltare a creșterii animalelor, a
apiculturii, sericiculturii, piscicultu
rii și iepurilor de casă aprobate de
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. Va trebui să se ia măsuri
pentru asigurarea integrală a capa
cităților de producție în zootehnie,
urmărindu-se punerea la termen in
funcțiune a obiectivelor noi ce se
construiesc și încheierea lucrărilor
de modernizare în fermele existente,
in care scop se vor aplica soluții
tehnologice și constructive simple și
ieftine, cu consumuri minime de
energie și materiale energointensive.
Acționindu-se în lumina prevede
rilor Programului unic de creștere a
producției vegetale și animalei ela
borat din indicația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-a acordat un
sprijin susținut dezvoltării creșterii
animalelor în sectorul gospodăriilor
populației, acestea contribuind la
realizarea fondului de stat și a celui
de autoaprovizionare cu lapte, carne,
ouă și alte produse. în anul 1986 se
va asigura livrarea sectorului gos
podăriilor populației, din unitățile
agricole socialiste, a puilor de o zi
și a purceilor, repartizarea membri
lor cooperatori a suprafețelor de te
ren pentru producerea de furaje iri
cultura a doua, precum și sprijin în
procurarea de semințe de plante de
nutreț, a reproducătorilor de rasă și
inventarului gospodăresc. Se va îm
bunătăți asistența zootehnică și sâ
ni tar-veterinară, activitatea de orga
nizare a valorificării, pe bază de
contract, a surplusului de produse
animaliere.
Se impune să se acționeze cu exi
gență sporită pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, a răspunderii ca
drelor de conducere și tehnice din
Ministerul Agriculturii și Uniunea
Națională a Cooperativelor Agricole
de producție, de la organele agricole
județene, C.U.A.S.C., asociații eco
nomice intercooperatiste și celelalte
unități de producție, a tuturor cres
cătorilor pentru respectarea strictă a
normelor de hrănire, îngrijire și apă
rare a sănătății animalelor, pentru
înlăturarea oricăror forme de risipă
a hranei și energiei, pentru buna
organizare a producției și a muncii
in fiecare fermă zootehnică, in ve
derea creșterii productivității muncii
și reducerii cheltuielilor de pro
ducție.
Menționindu-se rolul important al
mecanizării in realizarea producțiilor
agricole din
anii cincinalului în
cheiat, în raport se relevă că, pe
baza îmbunătățirii activității stațiu
nilor pentru mecanizarea agricultu
rii, parcul de tractoare și mașini agricole a fost pregătit la timp,, ceea
ce a permis executarea lucrărilor agricole în perioada optimă și de cali
tate, cu consumuri reduse de com
bustibil, a crescut preocuparea pen
tru modernizarea atelierelor de repa
rații, pentru autoutilare și recondiționare a pieselor, s-a întărit ordi
nea și disciplina in rindul mecaniza
torilor.
Acționind în spiritul indicațiilor și
orientărilor
date
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, întreaga activi
tate a stațiunilor pentru mecanizarea
agriculturii în anul 1986 a fost reor
ganizată și se desfășoară pe bază de
programe concrete pnvind dotarea
optimă cu tractoare și mașini agri
cole, pregătirea și exploatarea efi
cientă a acestora, in scopul realizării
unui volum cit mai mare de lucrări
și ore de funcționare pe tractor.
Totodată, s-a asigurat o utilizare mai
rațională a forței de muncă, reduce
rea consumului de combustibili și
energie, a costurilor de producție,
perfecționarea pregătirii profesiona
le a mecanizatorilor. S-au constituit
agregate complexe care execută mai
multe lucrări la o singură trecere,
s-a organizat în condiții superioare
activitatea formațiilor de lucru in
cimp, asigurindu-se asistența tehni
că necesară remedierii operative a
defecțiunilor accidentale.
Pentru buna desfășurare a lucră
rilor din campania de recoltare a
cerealelor păioase s-a acordat o
atenție sporită pregătirii parcului de
tractoare, combine, prese și alte uti
laje care să asigure recoltarea,
transportul și depozitarea întregii
recolte in cel mai scurt timp și fără
pierderi. S-au luat măsuri ferme
pentru buna gospodărire și folosirea
deplină a capacităților de producție,
în scopul realizării unui volum spo
rit de lucrări, reducerea consumu
rilor la piesele de schimb, mate
riale. carburanți, lubrifianți și ener
gie, diminuarea cheltuielilor și creș
terea productivității muncii. Astfel,

se va intensifica folosirea tractoa
gricultură să fie subordonată cerin
sporit suprafața ocupată cu specii
relor, incit să se realizeze, in me
țelor realizării unor producții cit
repede crescătoare. Totodată, au
die anual, 2 300 ore/tractor, aplicarea
mai mari, ridicării calității, crește
fost dezvoltate și diversificate acti
retribuirii muncii in acortl global,
rii puternice a. productivității mun
vitățile de valorificare a resurselor
ceea ce va duce la întărirea răspun
cii. reducerii cheltuelilor de produc
nelemnoase din fondul forestier, în
derii unităților, a tuturor oamenilor
ție si îndeosebi a consumurilor ma
deosebi a fructelor de pădure, ciu
muncii în realizarea și depășirea
teriale și energetice, obținerii pe apercilor, plantelor medicinale și aro
producțiilor agricole. Aceste măsuri
ceastă cale a unei eficiente econo
matice. S-au dezvoltat albinăritul,
vor asigura păstrarea permanentă a
mice sporite.
creșterea viermilor de mătase, pre
echilibrului dintre venituri și chel
lucrarea răchitei în împletituri, a
însușindu-ne criticile îndreptățite
tuieli, realizarea de beneficii în fie
fructelor în sucuri răcoritoare. Ca
formulate de secretarul general al
care unitate.
urmare, au fost îndepliniți și depă
partidului în legătură cu tendința de
șiți, anual și pe întregul cincinal
în legătură cu activitatea agricul
creștere nejustificată a cheltuielilor
1981—1985, principalii indicatori ai
turii de stat. în raport se arată că
în raport cu producția realizată —
planului — valoarea producției uni
aceasta a cunoscut un ritm dinamic
se spune în raport — au fost elabo
de dezvoltare și consolidare ecotăților silvice, beneficiile, investiții
rate și se vor aplica normative fi
nomico-organizatorică. datorat, în
le,
desfacerile de mărfuri la fondul
nanciare prin care se stabilesc ni
pieței — iar exportul a fost reali
principal, importantelor
investiții
veluri maxime de cheltuieli pentru
zat la nivelul comenzilor obținute.
fiecare lucrare agricolă, pentru toa
alocate pentru lărgirea, diversifica
te culturile și speciile de animale,
în acest sector s-au manifestat și
rea și modernizarea bazei tehnicopunîndu-se astfel stavilă oricăror
unele deficiente, îndeosebi. în ce
materiale, fondurile fixe fiind în
forme de risipă sau de irosire a
privește împădurirea unor goluri
prezent cu 45 Ia sută mai mari decit
fondurilor unităților agricole, creînneregenerate din. fondul forestier, a
în anul 1980. în anul 1985 s-a ob
du-se condiții pentru asigurarea
unor terenuri excesiv degradate,
ținut o producție globală agricolă cu
echilibrului intre venituri și cheltu
inapte pentru folosințe agricole, pro
aproape 10 la sută mai mare decît
ieli.
tejarea unor păduri de stejari, ted
și salcîmi din Cîmpia Dunării și
în anul 1980, iar productivitatea
O atenție deosebită va fi acorda
Dobrogea.
muncii a sporit cu 29,6 la sută. Parti
tă îmbunătățirii organizării produc
în anul 1986, obiectivul fundamen
ției și a muncii, asigurării unei co
ciparea întreprinderilor agricole de
tat în silvicultură, definit de tovarășul
stat la constituirea fondului central
relări normale între nivelul produc
Nicolae Ceaușescu, îl constituie ri
ției și cel al fondurilor fixe, potri
a fost, în anul trecut, de 19 la sută
dicarea întregii activități pe o treap
vit normelor stabilite. Se vor lua
la grîu, 85 la sută la orz, 48 la sută
tă calitativ superioară. Pentru rea
măsuri pentru ridicarea economici
la soia, 43 la sută la struguri, 31 la
lizarea acestei sarcini se va acționa
_ sută la lapte, 62 la sută la carne de
tății exploatării tractoarelor și ma
cu fermitate în direcția menținerii
șinilor agricole, pentru stimularea
porc și 71 la sută la carne de pasăre.
integrității fondului forestier și con
preocupării unităților agricole de
Menționînd că activitatea din ulti
servării pădurilor, păstrindu-se echi
a-și acoperi din veniturile proprii
mii ani a întreprinderilor agricole
librul acestora pe zone geografice,
cheltuielile de producție și a obți
de stat nu s-a situat la nivelul ce
dindu-se mai mare atenție păduri
ne beneficii, de a dezvolta in mai
rințelor, a bazei materiale de care
lor valoroase de stejar, tei, salcîm și
mare măsură activități de mică in
au dispus, raportul subliniază că
altor specii din eîmpie. De aseme
dustrie. pentru folosirea rațională a
retribuirea în acord global, nelimi
nea, se vor limita tăierile de masă
forței de muncă și a resurselor lo
tat, participarea la beneficii și acor
lemnoasă, astfel îneît acestea să se
cale.
darea altor stimulente, ca efect
încadreze pînă în anul 1990 în ceea
direct al producției fizice și al exe
Se va acționa cu prioritate — se
ce pot da pădurile, evitîndu-se dez
cutării lucrărilor tehnologice cu un
spune în raport — pentru întărirea
golirea solului. Se vor promova în
număr mai redus de muncitori, vor
răspunderii fiecărui lucrător în econtinuare, cu mare răspundere, spe
contribui nemijlocit la sporirea efi
xecutarea la timp și de calitate a
ciile autohtone valoroase de foioase
cienței economice pe fiecare produs
lucrărilor, pentru mobilizarea exem
și rășinoase, asigurindu-se totodată
și pe ansamblul unităților. Se rea
plară a tuturor oamenilor muncii din
regenerarea la zi a pădurilor. îm
lizează, totodată, o utilizare mai ra
agricultură în vederea îndeplinirii
preună cu organele agricole, se vor
țională a personalului muncitor, ♦ sarcinilor de plan, a producțiilor
lua măsuri
pentru readucerea în
care va permite fiecărei unități o
prevăzute în contractul de acord
circuitul economic, prin împădurire,
selecție riguroasă a mecanizatorilor
global, in condițiile reducerii costu
a unor terenuri excesiv degradate,
și muncitorilor, cu o temeinică pre
rilor, îndeosebi a celor materiale,
inapte pentru folosințe agricole. Se
gătire profesională, cu experiență
sporirii productivității muncii și
va acționa cu mal multă hotărîre și
și rezultate bune în producție.
creșterii rentabilității pe fiecare
exigență pentru creșterea aportului
produs, asigurării unei înalte e-.
în scopul perfecționării continue a
cercetării științifice în silvicultură,
ficiențe a fondurilor Ide pro
principiilor noului mecanism econopentru intensificarea valorificării re
ducție în toate sectoarele.
mico-financiar, stabilirea de norma
zultatelor sale în producție.
tive privind folosirea eficientă a
In contextul măsurilor adoptate
în cadrul
Programului național
fondurilor fixe va contribui la creș
de conducerea partidului
pentru
privind asigurarea unor producții
terea răspunderii unităților în di
continua îmbunătățire a aprovizio
agricole sigure și stabile, în vederea
mensionarea dotării, utilizarea in
nării populației cu produse agroalicreării surselor de apă pentru iri
tensivă a acesteia și va determina o
mentare, pentru satisfacerea cerin
gații și a sistemelor de desecare.
sporire a producției fizice în condiții
țelor de consum științific fundamen
Consiliul Național al Apelor a reali-;
de rentabilitate.
tate,- un -rol important -revine indus
zat, pînă la sfîrșitul anului 1985, un
triei alimentare. în cincinalul 1981—
Acționind în spiritțțl indicațiilor
număr de 36 acumulări, cu un vo
1985, în această ramură s-a dezvol
și orientărilor date de tovarășul
lum total de 622 milioane metri
Nicolae Ceaușescu —• se spune in
tat și modernizat baza tehnico-mate
cubi și lucrări de regularizare și în
rială, au fost introduse noi tehno
raport — în primele patru luni ale
diguire pe 5 989 km cursuri de apă,
logii și s-au diversificat produsele,
acestui an agricultura de stat a
se arată în raport Pe ansamblu. în
reușit să realizeze programul de
s-a îmbunătățit organizarea muncii
cincinalul 1981—1985, Consiliul Na
livrări la carne și ouă, planul la ex
șl a producției.
Producția fizică
țional al Apelor a realizat toate ca
port și să depășească producțiarealizată în anul 1985 a fost mai
pacitățile planificate, asigurând sur
marfă industrială.
Aceasta
de
mare, față de anul 1980, cu .8 la sută
sele de apă pentru irigații, industrie
monstrează că există condiții ca în
la carne și preparate din carne, cu
și populație, ca și evacuarea apei din
treprinderile agricole de stat să-și
36 la sută la unt, cu 5 la sută la
sistemele de desecare.
îndeplinească toate prevederile din
lapte de consum, cu 14 la sută la
Cu toate acestea, planul valoric
programele speciale privind' crește
zahăr și cu 38 la sută la pește. Pe
pe anul 1985 nu a fost realizat in
rea producției și a eficienței aces
această bază, cantitățile de produse
tegral, ca urmare a unor lipsuri în
teia.
alimentare desfăcute către populație
activitatea șantierelor, a sistării lu
în anul 1985 au fost cu 6,9 la sută
în realizarea marilor sarcini ce
crărilor în
cursul trimestrului I,
mai mari decit cele din anul 1980.
revin agriculturii prin planul de
precum și neasigurării in totalitatea
S-a diversificat sortimentația prin
stat pe anul 1986, un rol deosebit re
bazei materiale. Pentru realizarea în
introducerea în fabricație a 304 pro
vine cercetării științifice și învățătermen a obiectivelor planului de in
mintului agricol.
duse noi și reproiectate. în raport
vestiții pe 1986 este necesar să se
sint menționate, totodată, neajun
în spiritul indicațiilor și oia măsuri de întărire a antreprize
surile care s-au manifestat în mul
rientărilor date de tovarășul
lor teritoriale ce urmează să execu
te
unități
in
organizarea,
desfășura

Nicolae Ceaușescu la Congresul
te lucrările de la canalele magistrale,
rea
și
conducerea
proceselor
tehnolo

științei și învățămîntului, cercetarea
cele din Delta Dunării și cordonul
gice, în aplicarea noilor tehnologii
agricolă este chemată să-și sporeas
litoral, asigurindu-le o dotare cores
specifice fiecărui sector, în gospodă
că și să-și îmbunătățească neînce
punzătoare cu utilaje adecvate. Se
rirea și valorificarea cu maximum
tat activitatea pentru continua dez
vor lua măsuri de creștere a aportu
de eficiență a resurselor de materii
voltare și modernizare a agricultu
lui unităților beneficiare la pregă
prime și a subproduselor, în asigu
rii. să acorde o atenție deosebită
tirea și organizarea activității pe
rarea unei calități corespunzătoare.
creșterii potențialului productiv al
șantiere, asigurarea din timp a do
Pentru îmbunătățirea activității în
pămintului, perfecționării și moder
cumentațiilor, amplasamentelor și a
industria alimentară s-a creat noul
nizării tehnologiilor, creării de noi
celorlalte condiții de lucru, precum
cadru
organizatoric
prin
inființarea
soiuri și hibrizi de plante cu cali
și sprijinirea cu specialiști la mon
Ministerului Industriei Alimentare și
tăți superioare, mai timpurii și mai
tarea utilajelor,
echipamentelor și
al Achiziționării Produselor Agricole
rezistenți la ger, secetă și boli, de
finisarea lucrărilor.
și a Consiliilor județene pentru in
noi rase de animale, cu valoare bio
Măsurile de îmbunătățire a activi
dustrializarea și achiziționarea pro
logică și însușiri productive superi
tății de conducere și organizare a
duselor agricole.
oare. Cercetătorii de la institutele
agriculturii, industriei alimentare,
și stațiunile Academiei de științe aMăsurile adoptate în scopul înde
silviculturii și gospodăririi apelor,
gricole și silvice trebuie să se an
plinirii exemplare a planului pe
luate în spiritul indicațiilor și orien
gajeze mai ferm, mai hotărîți in în
1986 vizează, cu prioritate, organitărilor
secretarului general al partifăptuirea noii revoluții agrare. în
zârea și modernizarea activității fie . dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
traducerea în viață a programelor
cărei întreprinderi, care să asigure
— se arată în încheierea raportu
existente, să privească în perspec
creșterea productivității muncii
și
lui — sint menite să întărească rolul
tivă cu mai multă îndrăzneală, să
îmbunătățirea calitativă a întregii
și răspunderea organelor agricole de
se implice mai profund în realizarea
activități, un rol deosebit avind uti
stat și cooperatiste, a cadrelor de
mărețelor obiective stabilite de Con
lizarea la maximum a capacităților
conducere și tehnice din unități, a
gresul al XIII-lea al partidului. De
existente, introducerea mai rapidă
tuturor oamenilor muncii din aceste
asemenea, sînt necesare măsuri pen
în producție a rezultatelor cercetării
ramuri importante ale economiei na
tru îmbunătățirea continuă a învăștiințifice, a progresului tehnic, îm
ționale, în vederea realizării sarcini
tămîntului agricol, a activității de
bunătățirea fluxurilor tehnologice și
lor ce le revin, ridicării continue a
formare a cadrelor, de ridicare a
aplicarea tuturor măsurilor care să
nivelului de trai al întregului popor.
gradului de calificare a mecaniza
conducă la reducerea consumurilor
Există toate condițiile create pen
torilor și specialiștilor, a tuturor ce
de materii prime, energie, combus
tru ca intreaga activitate să înregis
lor care lucrează in agricultură. Tre
tibil și a celorlalte mijloace mate
treze un salt calitativ în acest ah.
buie să se facă totul ca specialiștii
riale și bănești.
Trăgînd toate învățămintele din lip
agricoli să-și îndeplinească rolul
Perfecționarea organizării produc
surile și deficientele care s-au ma
foarte important de organizatori ai
ției și a muncii, aplicarea fermă a
nifestat, conștienți de răspunderile
producției intensive, pe principii
acordului global în toate unitățile
ce le revin, oamenii muncii din agri
moderne, eficiente, de a asigura în
industriei alimentare vor avea o in
cultură, industria alimentară, silvi
făptuirea revoluției tehnico-științifi
fluență hotăritoare in realizarea sar
cultură și gospodărirea apelor vor
ce în agricultură.
cinilor prevăzute pentru acest an, în
acționa ferm pentru aducerea la în
în domeniul eficienței economice,
înfăptuirea in bune condiții a pro
deplinire a hotărârilor ce vor fi adop
în raport se arată că, deși s-au ob
gramului de autoconducere și auto
tate de către congres, situind per
ținut unele rezultate, pe ansamblu,
aprovizionare teritorială.
manent în centrul activităților înfăp
situația economico-financiară a uni
în silvicultură — se arată in con
tuirea exemplară a indicațiilor și
tăților din agricultură este încă
tinuare în. raport — în perioada
orientărilor
date
de
tovarășul
necorespunzătoare, cheltuielile de
analizată s-a acționat în spiritul in
Nicolae Ceaușescu, secretar general
producție sporind in ultimii ani
dicațiilor și orientărilor secretarului
al partidului.
neiustificat de mult, comparativ cu
general al partidului, pentru mai
Reafirmîndu-și adeziunea deplină
veniturile realizate.
buna gospodărire a pădurilor, valori
la politica internă și externă a parti
Aceste rezultate nesatisfăcătoare
ficarea superioară a potențialului
dului și statului nostru, al cărei în
au fost determinate, in principal, de
existent, punîndu-se accentul pe rea
flăcărat inițiator și promotor este
deficiente în organizarea producției
lizarea prevederilor din Programul
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
și a muncii. în aplicarea tehnologii
național pentru conservarea și dez
general al partidului, președintele
lor. în respectarea consumului de
voltarea fondului forestier, la nive
Republicii, participanții la congres,
materii prime, combustibili și ener
lurile stabilite prin planurile anuale
exprimînd gindurile și voința tutu
gie. în gospodărirea fondurilor. Anul
de stat și prin programele speciale
ror celor pe care îi reprezintă,.se an
1986 trebuie să reprezinte o coti
aprobate pe domenii de activitate. O
gajează ferm să facă totul pentru
tură în ceea ce privește creșterea
atenție mai mare s-a acordat men
realizarea exemplară a sarcinilor ce
eficientei economice, utilizarea fon
ținerii suprafeței fondului forestier
revin acestor importante sectoare ale
durilor de producție, ridicarea ren
la întinderea actuală de 6,4 milioane
economiei naționale în anul 1986 și
tabilității tuturor unităților. Trans
hectare, precum și conservării pădu
pe întregul cincinal, să-și sporească
punerea în viață a noului mecanism
rilor. Au fost regenerate păduri pe
necontenit contribuția la dezvoltarea
economico-financiar. elaborat din
o suprafață de peste 298 000 hectare,
și înflorirea patriei, la bunăstarea
inițiativa și cu contribuția hotări
îndeosebi prin promovarea regeneră
poporului, la înălțarea pe noi culmi
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
rilor naturale, extinderea in cultură
de progres și civilizație a națiunii
impune ca întreaga activitate din a
a speciilor autohtone valoroase, a
noastre socialiste.

SC1NTEIA — vineri 30 mai 1986

PAGINA 5

Congresul al lll-lea al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii
(Urmare din pag. I)
țării, la ridicarea bunăstării între
gului popor. Sint oglindite adincile
prefaceri înnoitoare intervenite in
viața țărănimii, a satelor patriei
noastre.
...Ora 9. Are loc deschiderea lu
crărilor celui de-al lll-lea Congres
al consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al întregit
țărănimi, al consiliilor oamenilor
muncii din industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor.
Pavilionul central al Complexului
expozițional este împodobit sărbă
torește. Drapele tricolore și roșii în
cadrează portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Se află înscrisă
urarea „Trăiască Partidul Comu
nist Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !“. Pe mari eșarfe
se pot citi: „Trăiască harnicul și
talentatul popor român, constructor
eroic al societății socialiste multila
teral dezvoltate !“, „Trăiască patria
noastră
liberă și independentă —
Republica Socialistă România
In sală domnește o atmosferă en
tuziastă, caracteristică evenimentelor
de seamă din viața țării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului sint primiți, la sosirea in
sală, cu puternice aplauze, cu urale
și ovații. Participanta la congres
aclamă îndelung pentru partid și
eminentul său conducător, pentru po
porul român, pentru patria noastră
socialistă.
La lucrările marelui forum iau
parte peste 11 000 de delegați și invi
tați — țărani cooperatori, mecaniza
tori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor,
cadre de conducere și specialiști din
unitățile de producție, cercetare și
invățămint, precum și de la organele
agricole centrale și județene, activiști
de partid, de stat și ai organizațiilor
de masă și obștești.
Sint prezenți membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, cadre de conducere din
ministere
și instituții centrale,
personalități ale vieții științifice și
culturale, oameni ai muncii din uni
tăți economice bucureștene.
La ședința de deschidere au fost
invitați șefii misiunilor diplomatice
acreditați in țara noastră, precum
și corespondenți ai presei străine.
Este prezentă, de asemenea, o de
legație sovietică, condusă de L. N.
Kuznețov, vicepreședinte al Comite
tului de stat agroindustrial al
U.R.S.S., aflată în vizită de schimb
de experiență în țara noastră.
S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Tovarășul Ion Dincă, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, adresindu-se participanților la congres, a spus :
Mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to
varăși,
Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele și din împuternicirea Consiliu
lui Național al Agriculturii. Indus
triei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor, să declar des
chise lucrările celui de-al lll-lea
Congres al țărănimii, care are loc in
atmosfera de puternică angajare pa
triotică a întregului nostru popor
pentru înfăptuirea obiectivelor celui
de-al 8-lea cincinal, generată de îm
plinirea a 65 de ani de existență
eroică și glorioasă a partidului
nostru.
In numele dumneavoastră, al celor
11000 de participant la acest larg
și reprezentativ forum al democra
ției muncitorești, socialiste, al tutu
ror lucrătorilor de pe ogoare, vă rog
să-mi îngăduiți să salut, cu cele mai
alese sentimente de stimă și respect,
de nemărginită bucurie prezența la
lucrările congresului nostru a celui
mai iubit fiu al națiunii, genial stra
teg și ctitor al României moderne, al
socialismului și comunismului pe
pămîntul scump al patriei, persona
litate proeminentă a lumii contem
porane. secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele

Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. •
Ingăduiți-ne. mult stimate si iubite
tovarășe secretar general, să vă
exprimăm, și cu acest prilej, senti
mentele noastre de profund respect,
de fierbinte dragoste si recunoștință
pentru activitatea prodigioasă pe
care o desfășurați in fruntea parti
dului și a statului, pentru devota
mentul și dăruirea revoluționară cu
care acționați în vederea înfloririi
continue a patriei, triumfului cauzei
socialismului și comunismului, întă
ririi păcii, prieteniei si colaborării
intre popoare.
Prezența dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar
general, la lucrările congresului re
prezintă pentru noi toți o mare cinste
și o deosebită onoare, dovada cea
mai elocventă a preocupării perma
nente, stăruitoare a conducerii parti
dului. a dumneavoastră personal,
pentru perfecționarea si moderniza
rea continuă a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii si gos
podărim apelor, pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții aarare,
pentru creșterea si mai importantă
a contribuției acestei ramuri de bază
a economiei naționale la dezvoltarea
generală a scumpei noastre patrii.
Salutăm, totodată, cu aleasă stimă
și respect, prezența tovarășei Elena
Ceaușescu. membru al Comitetului
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Național
al Științei si Invățămintului. perso
nalitate de seamă a vieții noastre
politice, savant de largă recunoaștere
internațională, care a adus si aduce
o importantă Contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea programelor de
dezvoltare economico-socială a pa
triei. la dezvoltarea gindirii si crea
ției științifice, a invățămintului și
culturii in patria noastră.
Salutăm cu căldură prezența în
sală a celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului si statului, a repre
zentanților organizațiilor centrale de
stat și ai organizațiilor de masă și
obștești.
Salutăm, de asemenea, prezența la
lucrările congresului nostru a mem
brilor corpului diplomatic acreditați
în Republica Socialistă România.
Celui de-al lll-lea Congres al
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor ii
revine înalta îndatorire de a anali
za aprofundat, în spiritul orientări
lor și indicațiilor de inestimabilă
valoare ale secretarului general al
partidului nostru, rezultatele obținu
te de oamenii muncii de la sate in
perioada care a trecut de la prece
dentul forum și de a stabili căile și
direcțiile de acțiune pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce revin agricultu
rii în cel de-al 8-lea cincinal și in
perspectivă, pină in anul 2000, pentru
traducerea exemplară în viață a po
liticii partidului de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, a Progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare fermă a României spre comu
nism.

Stimați tovarăși,
Cu deplina convingere că exprim
gindurile și sentimentele dumnea
voastră, ale tuturor, participanților,
propunem să alegem ca președinte
al celui de-al lll-lea Congres ' al
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii ță
rănimi, al consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul
conducător al partidului și statului,
marele om politic, militantul revolu
ționar și comunistul înflăcărat, sub
a cărui înțeleaptă conducere Româ
nia s-a ridicat pe trepte tot mai
înalte de progres și bunăstare, inaintind neabătut pe drumul luminos al
socialismului și comunismului.
Propunerea este primită cu puter
nice aplauze și urale, cu intensă
bucurie și satisfacție, cu deplină
aprobare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
ales, în unanimitate, președinte al
celui de-al lll-lea Congres al consi
liilor de conducere ale unităților
agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor.
Urmează
alegerea
prezidiului
congresului.
împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in prezidiu iau loc

membri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, primi secretari și
secretari ai comitetelor județene de
partid, membri ai conducerii unor
ministere și instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, președinți
de consilii unice agroindustriale de
stat și cooperatiste, primari comu
nali, președinți de cooperative agri
cole de producție, șefi de ferme și
de echipe, directori ai unor asociații
economice intercooperatiste,
între
prinderi agricole de stat, trusturi și
stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii, combinate agroindustriale,
ai unor centrale și unități din indus
tria alimentară, reprezentanți ai unor
foruri științifice de specialitate, in
stitute de cercetare și invățămint.
Sint alese, de asemenea, celelalte
organe de lucru, delegații aprobind,.
in unanimitate, componența secre
tariatului și a comisiei pentru re
dactarea hotăririlor congresului.
A fost aprobat, totodată, regu
lamentul de desfășurare a lucrărilor
congresului.
In unanimitate, congresul a adop
tat următoarea ordine de zi :
1. Raport al Consiliului National
al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor cu privire la îndeplinirea sarci
nilor rezultate din planul cincinal
1981—1985 și măsurile luate pentru
realizarea și depășirea planului pe
anul 1986.
2. Dezbaterea sarcinilor ce revin
agriculturii, industriei alimentare și
achiziționării produselor agricole,
silviculturii și gospodăririi apelor
din hotărîrile Congresului al XIIIlea al P.C.R., planul unic de dez
voltare economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1986—1990, precum
și din programele speciale privind :
— îmbunătățirea organizării teri
toriului, creșterea fertilității soluri
lor și realizarea volumului de lu
crări de îmbunătățiri funciare pre
văzut, in vederea obținerii de pro
ducții agricole mari, sigure și sta
bile ;
— creșterea producției de cereale
și plante
tehnice in perioada
1986—1990 ;
— dezvoltarea legumiculturii, pomiculturii și viticulturii în cincina
lul 1986—1990 ;
— sporirea efectivelor și a pro
ducției animaliere, dezvoltarea api
culturii, sericiculturii și creșterea
iepurilor de casă, ridicarea potenția
lului productiv al pajiștilor naturale
și asigurarea furajelor cultivate de
către fiecare județ ;
— dezvoltarea și diversificarea
producției în unele ramuri ale in
dustriei alimentare și modernizarea
proceselor tehnologice in vederea
mai bunei folosiri a resurselor de
materii prime, reducerii consumuri
lor energetice și îmbunătățirii cali
tății produselor ; dezvoltarea pro
ducției de sucuri și răcoritoare în
perioada 1986—1990 ;
— gospodărirea mai bună a fon
dului forestier, a vegetației lemnoa
se din afara acestuia și a pajiștilor
naturale, valorificarea integrală și
superioară a tuturor resurselor pă
durii.
3. Sarcinile ce revin unităților agricole socialiste, gospodăriilor popu
lației și întreprinderilor contractan
te în realizarea ritmică și integrală
a sarcinilor de livrare a produselor
agricole la fondul de stat și fondul
de furaje, in înfăptuirea in bune
condiții a programului
de autoconducere și autoaprovizionare teri
torială.
4. Programul privind utilizarea ra
țională a produselor chimice : îngră
șăminte, erbicide, insecto-fungicide
și altor substanțe folosite pentru
fertilizare, combaterea bolilor și dă
unătorilor, în vederea
prevenirii
efectelor poluante asupra mediului
înconjurător și sănătății omului.
5. Alegerea Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost adresată, cu deosebit respect,
rugămintea de a lua cuvîntul in ca
drul congresului.

Intîmpinat cu cele mai alese
sentimente de stimă și prețui
re, a luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele
Republicii Socialiste România.

\
Ampla cuvîntare a conducătorului
partidului și statului a fost urmă
rită cu deosebită atenție, cu satis
facție și deplină aprobare, fiind sub
liniată, in repetate rinduri, cu pu
ternice aplauze, urale și ovații. S-a
scandat, din nou, cu însuflețire,
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima noastră și mân
dria,
Ceaușescu — România !“,
„Ceaușescu — Pace.!". Participanta
au exprimat, încă o dată, in mod
vibrant, simțămintele de nemărgi
nită dragoste și recunoștință'pe care
țărănimea, toți oamenii muncii de
la sate, împreună cu întregul popor,
le poartă secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Un grup de pionieri a urcat la
tribună și a oferit, cu dragoste și
caldă
emoție,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu
și
tovarășei
Elena Ceaușescu buchete de flori.
Adresindu-se
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, după încheierea
cuvintării, tovarășul Ion Dincă a
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
In numele tuturor participanților,
al întregii țărănimi, vă exprimăm cele
mai vii și mai' respectuoase mulțu
miri, recunoștința profundă pentru
aprecierile la adresa muncii lucră
torilor de pe ogoare, pentru chemă
rile atît de mobilizatoare pe care
ni le-ați adresat și vă asigurăm că
nu vom precupeți nici un efort, că
vom face totul pentru transpunerea
exemplară in viață a orientărilor și
indicațiilor cuprinse în magistrala
dumneavoastră cuvîntare rostită la
deschiderea congresului nostru.
Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
orientările, sarcinile și indicațiile
cuprinse în cuvintarea dumneavoas
tră vor deveni program de acțiune
pentru oamenii muncii din agricul
tură, industria alimentară, silvicul

tură și sectorul gospodăririi apelor,
care sint ferm hotăriți să-și perfec
ționeze continuu stilul de muncă, să
acționeze cu abnegație și dăruire
patriotică, in spirit revoluționar,
pentru a înfăptui in cele mai bune
condiții sarcinile ce le revin.
Cu deosebit respect și profundă
recunoștință, noi, toți cei ce ne des
fășurăm activitatea in această ramu
ră dă bază â economiei naționale\ in
deplină unitate de cuget și simțire
Cu întregul popor, vă urăm, din
adîncul ființei noastre, multă sănă
tate, fericire, ani mulți de viață și
putere de muncă, pentru a conduce
scumpa noastră patrie, Republica
Socialistă România, cu aceeași stră
lucire și fermitate, pe drumul con
strucției socialiste și comuniste.
După pauză, lucrările au fost con
duse de tovarășa Doina Vasilescu,
secretar al Comitetului județean
Arad al P.C.R.
In cadrul dezbaterilor în plen asu
pra problemelor înscrise pe ordinea
de zi au luat cuvintul tovărășii :
Mihai Marina, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al
P.C.R., Ion Spătărelu, președintele
C.A.P. Gheorghe Doja, județul Ia
lomița, Petru Plăcintă, director al
întreprinderii de stat „Avicola"
Bacău, Nicolae Neacșu, președintele
C.A.P. Petrești, județul Dîmbovița,
Glieorghe Matei, prim-secretar al
Comitetului Județean Teleorman al
P.C.R., Rodica Gabor, directorul în
treprinderii de industrializare a lap
telui, județul Galați, Glieorghe Dinu,
președintele C.A.P. Smeeni, județul
Buzău, Ileana Giurgiu, organizator
de partid, președintele C.U.A.S.C.
„1 Mai“ Brăila. Aurel Lâzureanu,
secretar al Comitetului județean
Timiș al P.C.R..
Angelica Zbucea,
președintele C.A.P. Lancrăm, jude
țul Alba, Emil Silvas, directorul Sta
țiunii de cercetare și producție pen
tru creșterea bovinelor Tirgu Mureș,
Constantin Dascălii, director general
al Direcției agricole județene Iași.

Participanta la dezbateri au dat
cea mai înaltă apreciere cuvin
tării rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, subliniind că
orientările și indicațiile cuprinse in
acest document vor constitui pentru
toți oamenii muncii din agricultură,
industria alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor un mobilizator
și însuflețitor program de acțiune, in
vederea ridicării întregii activități la
un nivel superior de calitate și efi
ciență, a îndeplinirii tuturor sardiiiîlor ce le revin in acest an și în
cincinalul 1986—1990.
Ei au reafirmat sentimentele de
profundă dragoste și recunoștință
față de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, pen
tru contribuția determinantă la
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, la fundamentarea planurilor și
programelor de dezvoltare economi
co-socială a țării, la creșterea bună
stării întregului popor, la afirmarea
liberă și demnă a României so
cialiste in rindul națiunilor lu
mii. Vorbitorii au relevat, tot
odată, rolul hotărîtor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu in dezvoltarea
agriculturii, modernizarea
acesteia
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii contemporane, ri
dicarea nivelului de viață și de ci
vilizație al satului românesc, reali
zarea obiectivelor noii revoluții
agrare, parte integrantă a procesu
lui de edificare a societății socialis
te și comuniste pe pămîntul patriei.
Participanta la dezbateri au expri
mat. in același timp, deosebita stimă
și prețuire fată de tovarășa academi
cian doctor ingiher Elena Ceausescu,
eminent om politic si ilustru om de
știință, pentru aportul de mare în
semnătate la progresul multilateral
al țării, la înflorirea științei, învă
țământului și culturii românești.

în lumina cerințelor si exigențe
lor
formulate de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cet care au luat
cuvintul au examinat, in spirit cri
tic si autocritic, cu responsabilitate
comunistă, rezultatele obținute în
cincinalul 1981—1985, în agricultură,
industria alimentară, silvicultură si
gospodărirea apelor, precum si căile
și direcțiile de acțiune menite să
ducă la îmbunătățirea întregii acti
vități o’ln aceste sectoare, astfel Tnin actualul cincinal să se înre
gistreze producții superioare, o efi
cientă sporită, pe măsura condițiilor
create, a bazei tehnico-materiale
existente.
S-a daț expresie voinței ferme a
lucrătorilor din agricultură, industria
alimentară, silvicultură si gospodă
rirea apelor de a acționa, cu dăruire
și pricepere, cu spirit revoluționar,
pentru înfăptuirea neabătută a in
dicațiilor si orientărilor date de
secretarul general al partidului, pen
tru realizarea prevederilor de plan
pe 1986 și pe întregul cincinal, a
obiectivelor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, sporind con
tribuția acestor importante sectoare
ale economiei naționale la creșterea
bunăstării poporului, la dezvoltarea
si înflorirea continuă a României so
cialiste.
In cursul după-amiezii. potrivit
regulamentului de desfășurare a ma
relui forum al țărănimii, au început
lucrările Congresului al V-lea al
Uniunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție. Conferinței
■consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderile agricole de stat. Confe
rinței consiliilor oamenilor muncii
din stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii, Conferinței consiliilor
oamenilor muncii din întreprinderile
industriei alimentare si achiziționării
produselor agricole. Consfătuirii con
siliilor oamenilor muncii din unită
țile silvice.
Lucrările congresului continuă.

Din cuvîntul participanților la dezbateri
CUVINTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI MARINA
In numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Constanta — a spus
vorbitorul — adresez, de la această înaltă tribună, secretaru
lui general al partidului, to
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
conducătorul-erou al poporului
român, personalitate proemi
nentă a vieții politice mondiale,
un fierbinte omagiu, cele mai
profunde sentimente de dra
goste, admirație și recunoștință
pentru' contribuția hotăritoare
pe care o aduce la elabora
rea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și
statului nostru, pentru grija
statornică pe care o poartă dez
voltării și modernizării agri
culturii.
Adresăm.
totodată.
cele
mai
alese
sentimente
de
stimă și prețuire
tovarășei
Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului, savant de
largă recunoaștere internațio
nală. pentru contribuția de sea
mă pe care o aduce la elabora
rea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, la dez
voltarea științei românești si
promovarea progresului tehnico-stiințific, la
modernizarea
invățămintului și înflorirea cul
turii in patra noastră.
Analiza științifică, profund
realistă, cuprinsă in magistrala
cuvîntare a secretarului general
ai partidului, conține concluzii
și învățăminte de mare valoare
teoretică și practică pentru ac
tivitatea noastră viitoare, funda
mentează cu clarviziune coor
donatele programului de muncă
pentru organele și organizațiile
de partid din agricultură, pen

tru toți oamenii muncii de la
sate, in vederea realizării unei
cotituri în activitatea ce se
desfășoară pe ogoare. în sco
pul obținerii unor producții
înalte, sigure, eficiente.
Pentru dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii și industriei
alimentare, județul Constanta a
beneficiat, in cincinalul trecut,
de un volum de investiții de 11
miliarde lei. Ca urmare a dez
voltării bazei tehnico-materiale. a extinderii mecanizării,
producția de cereale realizată în
județul Constanta in perioada
1981—1985 a sporit cu aproape
1 milion de tone fată de cea
realizată in" cincinalul prece
dent, creșteri importante inregistrindu-se și la floarea-soarelui, soia, fasole, sfeclă de za
hăr, legume și cartofi, la fruc
te și struguri. Au crescut efec
tivele de porcine și păsări, li
vrările de carne și ouă, iar vo
lumul prodiicției-marfă în in
dustria alimentară a fost supe
rior cu peste 40 la sută.
Trebuie să arătăm insă — a
spus in continuare vorbitorul
— că nivelul realizărilor obți
nute in cincinalul trecut, și în
deosebi în 1985, ca și rezultate
le economico-rfinanclare pe an
samblu! agriculturii județului
nu sint in concordanță cu posi
bilitățile și condițiile de care
dispunem. Deși baza tehnicomaterială s-a dezvoltat conti
nuu, randamentul pe hectar și
pe animal furajat și eficiența
economică nu au fost pe măsu
ra condițiilor create. Am tras
toate învățămintele din activi
tatea desfășurată în perioada
anterioară și, pe baza indicații

lor, orientărilor și sarcinilor
reieșite din cuvintarea rostită
astăzi de secretarul general al
partidului, vom stabili măsuri
politico-organizatorice și tehn.ico-economice necesare lichidă
rii lipsurilor și neajunsurilor,
realizării la un înalt nivel cali
tativ a tuturor indicatorilor de
plan și a angajamentelor asu
mate pe 1986 și pe intregul cin
cinal.
Așa cum ne-a cerut tovarășul
Nicolae Ceausescu, vom acorda
toată atentia folosirii cit mai
depline si eficiente a pămintului. pentru a-1 face să
producă din an in an mai mult,
acționînd in direcția cultivării
tuturor suprafețelor agricole,
atragerii în circuitul productiv
a unor terenuri utilizate pină
acum in alte scopuri. Vom ac
ționa.
de asemenea.
pentru
realizarea exemplară a progra
mului de îmbunătățiri funciare,
extinderii culturilor succesive,
duble si intercalate, a suprafe
țelor de pe care preconizăm să
obținem producții record de
griu, porumb, floarea soarelui,
soia, cartofi si alte culturi.
Deși județul traversează o

perioadă de secetă excesivă, prin
măsurile pe care le-am luat,
starea de vegetație, atît la ce
realele de toamnă, cit și la cul
turile de primăvară, este in ge
neral bună pină in prezent pe
majoritatea suprafețelor.
în zootehnie, unde ne con
fruntăm cu o serie de greutăți,
îndeosebi in sectorul bovinelor,
ne concentrăm eforturile in di
recția realizării necesarului de
furaje. Am organizat pajiști
cultivate pe lingă fermele de
taurine pe o suprafață de 4 mii
hectare și am extins cultura lu
carnei pe 70 Ia sută din supra
fața destinată bazei furajere.
S-au realizat lucrările prevă
zute pentru această primăvară
de supraînsămintare. fertilizare,
curățire și întreținerea pășuni
lor naturale.
Asigurăm, și cu acest prilej,
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
de legămintul nostru solemn de
a-1 urma neabătut în tot ceea
ce întreprinde pentru înălțarea
continuă a României pe cele
mai inalte culmi ale progresu
lui și civilizației socialiste și
comuniste, spre binele și feri
cirea poporului român.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION SPĂTĂRELU
Mulțumim din toată inima
mult stimatului și iubitului nos
tru secretar general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru orientările și indicațiile
deosebit de prețioase cuprinse
in ampla cuvîntare rostită in
deschiderea marelui forum de
mocratic al oamenilor muncii
din agricultură, care constituie
model de analiză profund știin
țifică a rezultatelor obținute in

construcția socialistă de la sate,
document de maximă"tmportanță pentru activitatea tuturor lu
crătorilor de pe ogoare. Aducem,
de asemenea, viile noastre mul
țumiri tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
personalitate de seamă a vieții
politice și științifice românești,
savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuția
deosebită la înfăptuirea politicii

partidului și statului nostru, la
dezvoltarea generală a tării
Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Gheorghe
Doja. județul Ialomița, se nu
mără printre primele unități
care acum 21 de ani au avut
cinstea să fie vizitate de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în
toți acești ani am beneficiat de
orientările și indicațiile deose
bit de valoroase pe care ni le-a
dat și pe care ne-am străduit să
Ie înfăptuim cu consecvență.
Raportăm congresului că. prin
larga participare a cooperatori
lor la muncă, gospodărirea mai
judicioasă a pămintului și valo
rificarea altor resurse locale,
am reușit să obținem an de an
rezultate tot mai bune, care au
determinat dezvoltarea
conti
nuă a proprietății cooperatiste,
întărirea economico-organizatorică a unităților noastre.
Ca urmare a creșterii efi
cienței economice, a veniturilor,
cooperativa noastră este in mă
sură să-și desfășoare activita
tea pe seama resurselor fi
nanciare proprii. Nu apelăm la
credite de stat, pentru că dis
punem in permanență de fon
duri atit pentru investiții, cit
și pentru finanțarea produc
ției. Acest lucru a fost posibil
datorită creșterii continue a
producțiilor vegetale și anima
liere, urmăririi
riguroase a
cheltuielilor pe culturi, sectoare
și formații de muncă. în anul
trecut, de pildă, recoltele noas
tre, in condiții de neirigare, au
fost, in medie pe hectar, de
3 740 kg la floarea-soarelui,
8 560 kg la porumb boabe și
5 560 kg la griu. Creșterea ran
damentelor pe hectar și animal
a determinat sporirea contri
buției unității noastre la con
stituirea fondului de stat.

Chiar dacă am înregistrat
succese importante în sporirea
producției vegetale și anima
liere, a eficienței economice,
rezultate superioare multor uni
tăți agricole cooperatiste, nu ne
putem declara mulțumiți și
sin tem pe deplin conștienți că
n-am pus încă suficient in va
loare toate rezervele interne.
Diferențele mari de producție
existente între fermele noastre,
comparația cu realizările celor
mai bune unități din țară arată
că avem mari posibilități de
creștere în continuare a ran
damentelor pe hectar si De
animal
furajat.
în
lumina
cuvintării rostite astăzi de secre
tarul general al partidului, vom
acționa cu înaltă responsabilita
te pentru sporirea rodniciei oămîntului. pentru mărirea ren
tabilității
activității
noastre,
pentru obținerea de producții
agricole vegetale si animaliere
tot mai mari.
Vă rog să-mi permiteți — a
spus vorbitorul in încheiere —
ca, în numele țăranilor coope
ratori din comuna Gheorghe
Doja, să exprim. încă o dată,
omagiul șt recunoștința fierbin
te față de cel mai iubit fiu
al poporului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru grija
deosebită pe care o acordă
dezvoltării și modernizării agri
culturii, înfăptuirii noii revolu
ții agrare. Asigurăm condu
cerea partidului și statului,
personal pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că vom
face tot ce depinde de noi
pentru îmbunătățirea radicală
a muncii, pentru
realizarea
unui salt calitativ în întreaga
noastră activitate, in scopul ob
ținerii unor producții agricole
tot mai mari și sporirii con
tribuției la constituirea fondului
centralizat de produse agricole.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
PETRU PLĂCINTĂ
în numele tuturor celor ce
muncesc in agricultura județu
lui Bacău, al oamenilor muncii
din întreprinderea avicolă de
stat, dau expresie puternicelor
sentimente
de
dragoste
și
recunoștință pe care le nu
trim față de secretarul ge
neral ai partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. căruia îi
aducem un călduros omagiu
pentru îndelungata și neobosita
sa activitate revoluționară, pro
fund novatoare, pusă in slujba
progresului multilateral al pa
triei. edificării societății socia
liste. îndeosebi in perioada de
după Congresul al IX-lea al
partidului, perioadă intrată in
conștiința națională drept „Epo
ca Nicolae Ceaușescu".
Adresez, de la această înaltă
tribună, cu nemărginit respect,
sentimentele de aleasă recunoș
tință tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu,
strălucit militant al partidului
nostru, savant de largă recu
noaștere internațională, care iși
consacră viața și activitatea în
deplinirii neabătute a politicii
partidului, pentru înflorirea ne
contenită a științei, învățămîntului și culturii, pentru progre
sul și prosperitatea României
socialiste.
Beneficiind de sprijin perma
nent din partea conducerii de
partid și de stat, de indicațiile
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
am reușit să obținem, in cinci
nalul trecut, rezultate din ce în
ce mai bune, să sporim perma

nent contribuția noastră Ia rea
lizarea fondului de stat și a
fondului de autoaprovizionare a
populației. Ca urmare. întreprin
derea de stat „Avicola" Bacău
s-a situat consecutiv în ultimii
4 ani pe primul loc în întrecerea
socialistă intre unitățile de pro
fil. Raportăm congresului că și
in acest an colectivul nostru ac
ționează, în continuare, sub
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru a ri
dica întreaga activitate la cote
superioare de calitate și efi
ciență, obținînd pe primele 5
luni o depășire de 2 300 tone
carne de pasăre și peste 5 mi
lioane ouă.
Analizînd activitatea noastră
în spiritul exigentelor cuprinse
în cuvintarea rostită astăzi de
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
trebuie să arăt că în unitatea
noastră mai sînt încă însemnate
rezerve de creștere a produc
ției. de sporire a eficientei eco
nomice. De aceea, ne angajăm
să facem mai mult pentru ridi
carea
nivelului
general
al
zootehniei județului nostru, să
acționăm mai ferm pentru intro
ducerea permanentă a noilor
cuceriri ale științei și tehnicii
moderne în ameliorarea gene
tică și selecția păsărilor și iepu
rilor de rasă, perfecționarea
tehnologiilor de creștere și va
lorificare a producției, in con
diții de maximă rentabilitate.
După ce s-a referit la spri-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Congresul J Ha al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii
Din cuvîntul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a V-a)
jinul și orientările date de con
ducerea partidului și statului
activității din această mare și
modernă unitate de creșterâ a
păsărilor și a exprimat adeziu
nea si sprijinul total la poli
tica externă de pace și colabo
rare internațională promovată
de România socialistă, de pre

ședintele Nicolae Ceausescu,
vorbitorul a spus in încheiere :
Nu vom precupeți
nici un
efort pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin
din excepționala cuvintare a
secretarului general al partidu
lui. ce se-constituie intr-un con
cret si mobilizator program de
acțiune
pentru toți oamenii
muncii din agricultură.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE NEACȘU
Vă rog să-mi îngăduiți să dau
perioadele dintre campanii, fapt
glas, de ia inalta tribună a celui
ce a condus ca. în ultimii ani.
de-al treilea Congres al țără
producția industrială a comunei
nimii, in numele mecanizatori
Petrești să crească de peste
lor. cooperatorilor, specialiști
3 ori.1
lor, al tuturor oamenilor muncii
După ce am ascultat impor
din județul Dîmbovița, senti
tanta cuvintare a secretarului
mentelor de înaltă prețuire și
general al partidului ne dăm
aleasă recunoștință tovarășului
mai bine seama că rezultatele
Nicolae
Ceaușescu,
eminent
de pînă acum nu exprimă pe
conducător, înflăcărat patriot
deplin potențialul material și
revoluționar, pentru contribuția
uman de care dispunem. Vom
hotărâtoare la înfăptuirea poli
lua toate măsurile pentru a
ticii
partidului
si
statului
obține producții agricole vege
nostru.
tale și animaliere cit mai mari,
Exprimăm și cu acest prilej
pe măsura condițiilor tehnicoÎntreaga noastră stimă și grati
materiale de care dispunem, a
tudine tovarășei academician
cerințelor și exigențelor puse de
doctor inginer Elena Ceaușescu,
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
militant de frunte al partidului
fața âcestui sector de bază al
și statului, eminent om
de
economiei naționale.
știință, pentru prodigioasa sa
în conformitate cu prevede
activitate pusă în slujba înflo
rile legii. întreaga noastră ac
ririi fără precedent a științei,
tivitate
este așezată pe prin
învățămîntului și culturii națio
cipiile autoconducerii si autonale.
gestiunii. pe bază de buget pro
în cincinalul recent încheiat
priu de venituri și cheltuieli,
— a spus vorbitorul — am re
ceea ce ne-a permis să ne autoalizat o producție medie de
finanțăm. să acoperim cheltuie
7 400 kg porumb boabe la hec
lile de producție, fără să mai
tar și 4282 kg grîu, în condiții
apelăm la credite de la stat.
de neirigare, iar în sectorul zoo
Practica si experiența noastră
tehnic am obținut peste 4 500
ne-au dovedit că7 hotărâtoare
litri lapte de la fiecare vacă fu
pentru desfășurarea unei acti
rajată și 9,4 kg lină de la fie
vități rentabile în ansamblu
care oaie, ceea ce ne-a permis
să livrăm suplimentar la fondul
sînt obținerea în mod constant
central al statului importante
de producții ridicate, dar și
cantități de produse agricole.
aplicarea fermă a principiilor de
Rezultatele menționate sint
retribuire după cantitatea si ca
efectul puternicei dezvoltări a
litatea muncii. în care scop a
bazei tehnico-materiale, din ce
fost generalizat acordul global
în ce mai complexe și produc
în toate sectoarele, realizindu-se
tive, însușirii și aplicării tot
o legare mai strânsă a venituri
mai largi a cuceririlor științei
agricole,
promovării
noului,
lor fiecărui membru cooperator
creșterii gradului de profesio
de rezultatele concrete în pro
nalizare și a nivelului de cunoș
ducție.
tințe al țăranilor noștri.
Exprimîndu-mi. încă o dată,
Strâns legat de dezvoltarea
în numele lucrătorilor ogoare
cooperativei, de creșterea pro
lor din Petrești. deplina ade
ducțiilor si a veniturilor, coziune față der ideile cuprinse în
muna Petresti a cunoscut o,
dezvoltare rapidă pe multiple . magistrala cuvintare a secreta-:
planuri, asemenea întregului
rtilui general al partidului, care
județ. Noile locuințe, blocurile
reprezintă un prețios si clar
pentru specialiști, modernele
văzător program de muncă si de
spatii de învățămint. secțiile
acțiune revoluționară pentru
unor unități industriale repu
noi — a spus în încheiere vor
blicane si locale construite in
bitorul — vă asigur că vom
comuna noastră, conform pla
face totul, că ne vom mobiliza
nurilor de sistematizare, consti
întreaga energie pentru înfăp
tuie o grăitoare dovadă în acest
tuirea neabătută a istoricelor
sens.
hotărâri ale Congresului al
Prin activitatea secțiilor
și
XIII-lea al partidului, a sarci
unităților de industrie mică și
nilor ce ne revin pentru dezvol
prestări de servicii s-au realizat
tarea agriculturii și obținerea
valorificarea eficientă a resur
unor producții tot mai mari și
selor materiale locale, folosirea
mai eficiente în acest an si în
judicioasă a forței de muncă în
întregul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE MATEI
Permiteți-mi ca, în numele
celor ce trăiesc și muncesc in
județul Teleorman, să aduc, asemeni întregului nostru popor,
omagiul și profundele noas
tre mulțumiri tovarășului
Nicolae Ceaușescu, eroul care,
cu fermitate și exemplară clar
viziune, conduce țara, .complexa
operă de edificare a socialis
mului
și
comunismului
in
România,
pentru
înscrierea
unor noi succese la strălucitele
izbinzi obținute de poporul nos
tru, îndeosebi in perioada de
după Congresul al IX-lea al
partidului.
Aducem,
totodată,
alesele
noastre mulțumiri mult stima
tei tovarășe academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, savant
de renume mondial, care, prin
exemplara sa activitate, are o
excepțională contribuție la pro
gresul general al țării, pe baza
promovării largi a științei și
tehnicii avansate, a cuceririlor
revoluției tehnico-științifice.
în contextul dezvoltării între
gii agriculturi pe baza direcții
lor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, agricul
tura teleormăneană a benefi
ciat, in cincinalul trecut, de
peste 8 miliarde lei investiții,
fonduri carp au fost utilizate în
special pentru dotarea tehnică,
extinderea suprafețelor irigate,
construirea de noi capacități de
producție moderne în zooteh
nie și alte obiective.
în cincinalul trecut, deși pro
ducțiile vegetale și animaliere
nu s-au situat la nivelul olanu
lui și nu au fost pe măsura
eforturilor făcute de stat pen
tru dezvoltarea bazei materiale,
s-a înregistrat, totuși, o creș
tere a valorii producției globale
cu 1,5 miliarde lei. față de me
dia anilor 1976—1980, a sporii
și în Teleorman numărul uni
tăților cu producții ridicate la
hectar.
După ce a menționat de
ficiențele manifestate în mod
deosebit în domeniile organiză
rii muncii, al cunoașterii și aplicării tehnologiilor, execută
rii lucrărilor în epoca optimă
și de bună calitate, strângerii,
transportării și conservării fără
pierderi a recoltei, vorbitorul a
spus : Cu convingerea fermă
că organizația județeană de
partid, întreaga țărănime dispun
de capacitatea și forța nece
sare să depășească neajunsuri
le și să realizeze sarcinile sta
bilite, raportez congresului că
am pregătit cu mai multă răs
pundere decit pînă acum pro
ducția pentru anul 1986 și pen
tru perioada următoare. La ni
velul fiecărei unități s-a acor
dat o atenție deosebită suprafe

țelor cultivate intensiv cu grâu,
porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și soia, amplasate
pe terenurile irigate.
Pentru a traduce in viată ori
entările si indicațiile cuprinse
in cuvintarea rostită astăzi de
secretarul general al partidului,
vom acționa cu hotărâre pentru
ca fiecare palmă de pămînt. in
diferent de forma de proprieta
te si folosință, să fie cultivată,
să se execute lucrările agroameliorative si de ridicare a po
tențialului productiv al terenu
rilor. Vom lua toate măsurile
pentru a readuce noi suprafețe
în circuitul agricol, prin des
ființarea
drumurilor
inutile,
a unor construcții aflate în
afara
nerimetrelor
cuprinse
în planurile de sistematizare
a localităților, eliminînd orice
formă de risipă a pămîntului.
Condițiile de secetă care per
sistă și în acest an ne obligă la
măsuri deosebite, pe care deja
le aplicăm’, pentru menținerea
apei în sol, prin prășit mecanic
și manual, organizarea temei
nică a acțiunilor de irigare.
în scopul obținerii unei rate
înalte
a rentabilității.
vom
aplica cu toată responsabilitatea
normativele financiare pe cul
turi. specii si categorii de ani
male. pentru întronarea ordinii
desăvîrsite si a disciplinei se
vere în dimensionarea cit mai
judicioasă a cheltuielilor pe uni
tatea de produs, astfel
incit
toate unitățile agricole să-si
acopere cheltuielile din
surse
proprii si să obțină beneficii tot
mai mari, de la un an la altul.
După ce a arătat că în județ
au fost luate măsuri pentru
creșterea mai aocentuat.ă în vii
tor a producției agricole, vege
tale și animale, vorbitorul a
spus în încheiere: Doresc ca si de
Ia această înaltă tribună a fo
rumului democratic al țărăni
mii și oamenilor muncii din
agricultură să exprim deplina
adeziune și aprobare a tuturor
teleormănenilor față de politica
externă a României, promovată
pretutindeni cu atîta strălucire
de către cel mai iubit și stimat
fiu al națiunii noastre socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
strânsă unitate de gînd și sen
timente
cu
întreaga
tară,
oamenii muncii teleormăneni
adresează
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cele mai calde
mulțumiri pentru tot ceea cea
făcut și face pentru progresul
multilateral al României, pen
tru înflorirea materială și spi
rituală a județului Teleorman
și se angajează să contribuie cu
întreaga lor capacitate Ia pro
pășirea patriei și bunăstarea
poporului.

CUVlNTUL
RODICA
Vă rog să-mi permiteți ca, de
la această înaltă tribună a ma
relui forum democratic al ță
rănimii, să dau glas senti
mentelor de aleasă prețui
re și mîndrie patriotică pe care
oamenii muncii din întreprin
derea noastră, alături de cele
lalte
colective
muncitorești,
de întregul nostru oooor. le
nutresc față de tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al națiunii
române, ilustru militant revo
luționar și strălucit gînditor al
lumii contemporane.
Exprim dragostea și recu
noștința noastră față de tova
rășa Elena Ceaușescu. activistă
de frunte a partidului și sta
tului, savant de renume mon
dial, care desfășoară o pro
digioasă și neobosită activita
te pentru asigurarea progresu
lui neîntrerupt al patriei.
Sîntem mîndri de a fi
contemporani și constructori
ai perioadei istorice intrate
în conștiința întregii națiuni
sub
numele
de
„Epoca
Nicolae Ceaușescu", marcată
de profunde transformări în
dezvoltarea economico-socială a
patriei, în creșterea neconte
nită a nivelului de trai, țelul
suprem al politicii profund
umaniste a partidului.
în numele consiliului oame
nilor muncii, al întregului co
lectiv pe care îl reprezint ra
portăm că. urmînd întocmai
orientările si indicațiile date de
secretarul general al partidului,
în cincinalul trecut am obținut
an de an importante creșteri la
toți indicatorii de plan. Astfel,
in anul 1985, volumul producției-marfă a înregistrat o creș
tere de 68 la sută față de anul
1981, iar indicele de valorifi
care a hectolitrului de lapte
a crescut prin diversificarea
produselor obținute de la 394
iei la 520 lei.
Vorbitoarea a arătat că înțreaga activitate de produc
ție a fost organizată și se
desfășoară pe baza principiilor
autoconducerii și autogestiunii,
a mecanismului economico-fi-

TOVARĂȘEI
GABOR
nanciar, urmărindu-se perma
nent valorificarea superioară a
produselor și eficienței fiecărui
leu cheltuit, perfecționarea or
ganizării și modernizării pro
cesului de
producție, pentru
dublarea productivității muncii
pînă în anul 1990, ceea ce im
pune
adoptarea unui stil de
muncă exigent, revoluționar,
care să mobilizeze toate efortu
rile. întreaga capacitate a co
lectivului pentru a realiza in
tegral planul și producția su
plimentară prevăzute pentru
anul 1986.
în continuare vorbitoarea a
spus: Munca noastră, ca și via
ță noastră, pentru a ,se desfă
șura în bune condiții, are
nevoie de pace. De aceea, ex
prim. si cu acest prilei. voința
noastră, alături de dorința în
tregului popor român de a trăi
și munci în pace. Ca soție și
mamă, m-a impresionat profund
și nu voi uita niciodată mo
mentul
cînd
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la marea
adunare populară din județul
Sălaj, a ridicat în brațe pe unul
din micuții șoimi ai patriei ce-i
ofereau florile recunoștinței, exprimînd dorința ca toți condu
cătorii de state din Europa și
din lume să-1 poată privi și să
înțeleagă astfel nevoia de viață,
de liniște, de pace a copiilor, a
popoarelor. Gestul secretarului
general al partidului capătă
strălucire de simbol în inimile
și conștiința noastră, a tuturor
celor ce doresc pacea pe pla
neta Pămînt.
Permiteți-mi să exprim anga
jamentul tovarășilor mei de
muncă — a arătat în încheiere
vorbitoarea
— voința noastră
fermă de a face totul pentru aîndeplini
exemplar hotărârile
adoptate de congres, de a
transpune neîntîrzlat în viață
prețioasele indicații și orientări
cuprinse în magistrala cuvin
tare a tovarășului secretar ge
neral. ce va constitui program
de muncă al tuturor celor ce
ne desfășurăm activitatea în
acest vast și important domeniu
al economiei noastre naționale
— agricultura.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DINU
în numele cooperatorilor, al
tuturor oamenilor muncii din
comuna Smeeni, județul Buzău
— a spus vorbitorul —• adresăm
cele mai calde mulțumiri și
profunda noastră recunoștință
tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru sprijinul permanent _ și
multilateral acordat dezvoltării
și modernizării agriculturii, ra
mură de bază a economiei na
ționale.
Congresul țărănimii, eveni
ment de maximă importanță m
viața politică și socială a țării,
este marcat de impresionanta
cuvintare a secretarului general
al partidului, sinteză a minu
natelor realizări obținute de oa
menii muncii din agricultură, a
cărei evoluție poartă
pecetea
gîndirii sale revoluționare, ba
zată pe cunoașterea profundă a
realităților, din țara noastră, a
tendințelor și proceselor politice
si social-economice ce au loc în
lumea contemporană.
în continuare, vorbitorul a
scos în evidentă rezultatele
bune obținute
în
cincinalul
1981—1985, cînd s-au realizat în
medie la hectar peste 4 500 kg
grîu. aproape 8 000 kg porumb
boabe. 3 200 kg floarea-soarelui.
36 000 kg sfeclă de zahăr, iar
producția de lapte pe vacă fu
rajată a ajuns la aproape 4 000
litri. Pe această bază, au fost
onorate exemplar, sarcinile la
fondul de stat, livrîndu-se su
plimentar peste 3 000 tone de
cereale și aproape 10 000 hecto
litri lapte. Ca urmare, venitu
rile bănești ale cooperativei
noastre au crescut an de an, ele
constituind
baza
dezvoltării
multilaterale a unității,
fapt
ilustrat de averea obștească,
ce se ridică. în prezent, la
peste 110 milioane lei. iar be
neficiile la aproape 10 milioa
ne Iei.
Pentru a crea o bază solidă
producției
agricole
viitoare,
— a spus vorbitorul — coo
perativa noastră a repartizat
pentru fondul de dezvoltare
sume tot mai însemnate, ajun-

CUVlNTUL

ILEANA
Vă rog să-mi permiteți să ex
prim, într-un glas cu întreaga
națiune, fierbintele omagiu și
înalta recunoștință a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii din agricultura județului
Brăila, față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul de
geniu al României socialiste
modeme, strălucit revoluționar
comunist, patriot înflăcărat și
eminent om politic contempo
ran, luptător neobosit pentru
cauza socialismului și a păcii,
pentru o lume mai bună și mai
dreaptă pe planeta noastră.
Folosim și acest minunat pri
lej pentru a adresa din adîncul
inimilor noastre deosebita gra
titudine și cele mai respectuoa
se mulțumiri tovarășei acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu, activist și militant
de frunte al vieții noastre poli
tice, savant de renume mondial,

gînd în acest an pînă ța 20 la
sută din valoarea producției
nete. Pe această bază, nivelul
de trai material și spiritual al
cooperatorilor, al tuturor locui
torilor din comună a crescut an
de an, aceasta fiind, în fapt, țe
lul suprem al politicii profund
umaniste promovate de partidul
nostru.
Consiliul de conducere, cu
sprijinul organelpr de partid, a
analizat împreună cu toți mem
brii cooperatori, în mod critic
și autocritic. în spiritul demo
crației noastre
revoluționare,
stările negative de lucruri ma
nifestate, stabilind măsuri ho
tărâte pentru îmbunătățirea și
perfecționarea întregii noastre
activități, pentru a obține mai
multe cereale, carne, ouă, lapte
și lină, precum și alte produse
animaliere pe măsura bazei
tehnico-materiale de care dis
punem acum, experienței acu
mulate de cooperatorii noștri.
Indicațiile, orientările si sarci
nile de o deosebită însemnătate
rezultate din cuvîntarea secre
tarului
general al partidului
reprezintă pentru noi un pro
gram concret de acțiune în ve
derea folosirii mai judicioase a
fondului financiar, a tuturor
mijloacelor din dotare, respec
tării tehnologiilor și a discipli
nei economice, ridicînd conti
nuu, pe această bază, nivelul
producției și eficiența acesteia.
Asigurăm conducerea parti
dului și statului, pe mult stima
tul nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. că noi,
cooperatorii din Smeeni.
îm
preună cu toți lucrătorii ogoare
lor din județul Buzău, cu în
tregul nostru popor, vom munci
neobosit pentru a ne respecta
angajamentul luat, pentru a ob
ține producții vegetale și ani
maliere superioare în acest an
și pe întregul cincinal, făcîndu-ne pe deplin datoria față de
scumpa noastră patrie. Republi- \
ca Socialistă România.

TOVARĂȘEI
GIURGIU
pentru contribuția de excepție
adusă la dezvoltarea științei",
învățămîntului și culturii, la
construcția
socialismului în
România.
Raportăm congresului — a
spus în continuare vorbitoarea
— că, însuflețiți de mobiliza
toarele obiective stabilite de cel
de-al XIII-lea forum al co
muniștilor, de orientările și
indicațiile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, biroul de
coordonare a activității politico-organizatorice, organele și
organizațiile de partid, consi
liile populare și conducerile
unităților agricole din Consi
liul unic agroindustrial de stat
și cooperatist „1 Mai“, județul
Brăila, au acționat cu fermita
te pentru creșterea producției
la nivelul real al potențialului
tehnico-material și umrâ de
care dispuneri}. In perioada

1981—1985, pe baza Programului
național de îmbunătățiri fun
ciare pentru obținerea unor re
colte înalte, sigure și stabile,
inițiat și condus de secretarul
general al partidului, am pus în
valoare 1 580 ha, amenajindu-le
pentru cultivarea orezului, si
am efectuat lucrări de moder
nizare a actualului sistem de
irigat pe o suprafață de 1 400
ha. Aceste acțiuni ne-au permis
să realizăm producții medii
anuale la hectar de peste 4 000
kg grîu. 7 000 kg porumb boa
be. 4 500 kg orez, aproape 40
tone sfeclă de zahăr, peste 25
tone legume.
Analizîndu-ne Insă activitatea
în lumina exigentelor si sarci
nilor de mare răspundere ce ne
revin din programele complexe
stabilite la
Plenara lărgită a
Consiliului Național al Agricul
turii. din februarie, am ajuns
la concluzia că rezultatele pu
teau fi cu mult mai bune.
Trăgînd toate concluziile din
lipsurile ce s-au manifestat in
activitățile noastre, am luat mă
suri ferme pentru pregătirea in
condiții mult mai bune a pro
ducției din acest an. AtenUe
deosebită am acordat culturilor
intensive semănate
cu
grîu.
porumb, floarea-soarelui. sfeclă
de zahăr, cartofi, legume pe
4 200 ha. In vederea economi
sirii de carburanți si a forței
de muncă, am amenajat supra
fața de 3 400 ha pe care o iri
găm prin brazde. In acest an
am însămîntat culturi intercala
te Pe o suprafață de 1 500 ha.
Ne-am pregătit temeinic pentru
recoltarea păioaselor la timp si

fără
pierderi.
Concomitent,
ne-am preocupat pentru recol
tatul si valorificarea legumelor
reușind să livrăm, pînă în pre
zent. la fondul de stat, peste
1 500 tone,
ceea ce a permis
realizarea unor importante ve
nituri suplimentare.
In spiritul orientărilor
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. organizatiile de partid sînt preocupate permanent pentru intărirea autoconducerii si autoges
tiunii. mai buna organizare a
producției si a muncii, confe
rirea unei noi calități întregii
activități pentru asigurarea con
dițiilor ca toate unitățile din
consiliul nostru să-si acopere
în întregime cheltuielile din ve
niturile proprii, să obțină cît
mai multe beneficii pe baza
unor recolte tot mai mari.
Mobilizați de mărețele sarcini
trasate în excepționala cuvinta
re a tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceausescu
de la
tribuna forumului nostru, oa
menii muncii din consiliul unic
„1 Mai", județul Brăila, se an
gajează să realizeze o producție
medie de grîu de peste 5 000
kg. precum si 10 000 kg la po
rumb boabe ne întreaga supra
față planificată. 50 tone sfeclă
de zahăr. 3 000 . kg la soia si
floarea-soarelui. 30 tone cartofi
la hectar, iar în zootehnie să
obținem cel puțin 3 000 litri
lapte de la fiecare vacă si 5 kg
lină. în medie, de la fiecare
oaie.
Prin acest angajament, ne ex
primăm întreaga adeziune la
politica internă si internaționa
lă a partidului si statului nostru.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
AUREL LĂZUREANU
Am deosebita onoare ca, de
__
terenurile din zonele de deal,
la inalta tribună a acestui mare
vom asigura condiții nu numai
forum al țărănimii, să dau glas
pentru îndeplinirea planului
vibrantelor sentimente de ne
cincinal, ci și pentru depășirea
țărmurită dragoste, profundă
lui.
recunoștință și înaltă prețuire
Județului Timiș îi revine da
pe care comuniștii, lucrătorii
toria de a onora cu rezultate
ogoarelor, toți locuitorii jude
deosebite marea cinste de a fi
țului Timiș le nutrim față de
lansat chemarea la întrecerea
secretarul general al partidului,
socialistă către toate județele
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
patriei, pentru depășirea sarci
cel mai iubit fiu al națiunii
nilor de plan pe anul 1986 in
noastre, ctitorul României mo
domeniul agriculturii, Pentru
derne, pentru vasta sa activi
îndeplinirea tuturor obiectivetate revoluționară pe, care, cu
......................
—
Idr' din chemare,
comitetul JUjuexemplara dăruire patriotică, e
dețean de partid a Stabilit dn
desfășoară - din anii tinereții,
eomplex de măsuri pentru elipentru- contribuția inestimabilă
minarea neajunsurilor care s-au
adusă la progresul multilateral
manifestat în anii trecuți și
al patriei, la ridicarea neconte
pentru pregătirea temeinică a
nită a nivelului de trai mate
producției acestui an. Raportez
rial și spiritual al poporului.
congresului că. în județul Ti
Aducem un înalt omagiu
miș. lanurile de cereale păioase,
mult stimatei tovarășe Elena
fertilizate si erbicidate pe în
Ceaușescu, eminent activist al
treaga suprafață, prezintă o sta
re de vegetație bună, ceea ce ne
partidului și statului nostru, sa
dă garanția obținerii unor re
vant de largă recunoaștere și
colte superioare anilpr ante
prețuire internațională, pentru
riori.
contribuția remarcabilă, esen
țială adusă Ia înfăptuirea gran
în zootehnie, pe baza sporirii
diosului program de edificare a
efectivelor și a producțiilor ani
României socialiste.
maliere, pe primele cinci luni
ale anului au fost livrate la fon
Cu prilejul vizitelor de lucru
dul de stat cantități sporite de
efectuate în județul nostru,
carne și lapte de vacă. Și în ju
secretarul general al partidului
dețul
nostru există însă mari re
ne-a orientat > eforturile spre
zerve, nevalorificate, pentru spo
problemele majore ale dezvoltă
rirea producției vegetale și ani
rii producției vegetale și anima
maliere. Trebuie să recunoaștem
liere, ceea ce a determinat, în
că nivelul cheltuielilor de pro
tr-un timp relativ scurt, reali
ducție este prea mare față de
zarea unor pași importanți pe
condițiile care au fost create
calea agriculturii intensive, de
agriculturii. Avem încă multe
înalt randament. Față de ulti
de făcut pentru îmbunătățirea
mul an al cincinalului
ante
activității în unitățile agricole
rior, în 1985 recoltele medii la
cu rezultate economice mai sla
hectar au crescut cu 1 188 kg la
be,
pentru ridicarea eficienței
grâu, 1 732 kg la orz, 4 417 kg la
în
toate sectoarele agriculturii
porumb boabe. 12 387 kg la le
județului.
gume. 15420 kg la cartofi de
toamnă, fapt care a permis
. în spiritul orientărilor și in
creșterea continuă a livrărilor
dicațiilor, de o excepțională va
la fondul de stat, precum și re
loare teoretică și practică, cu
alizarea programului de autoprinse în magistrala cuvintare
conducere și autoaprovizionare
rostită la deschiderea lucră
teritorială.
rilor congresului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vom acționa
Sub conducerea comitetului
cu hotărâre pentru îmbunătăți
județean de partid, vom mobi
rea stilului de muncă al comi
liza toate forțele pentru apli
tetului județean de partid, al
carea indicațiilor date de tova
organelpr agricole județene,, al
rășul Nicolae Ceaușescu în ma
consiliilor
unice agroindustriale
gistrala cuvintare rostită as
și consiliilor, populare pentru a
tăzi referitoare la creșterea
conferi o nouă calitate activită
potențialului productiv al pă
ții din agricultură. Vom face
mîntului. Prin realizarea sar
totul pentru a obține in 1986
cinilor ce ne revin din pro
.
productii-record.
aducîndu-ne
gramele prioritare pe peri
astfel o contribuție tot mai mare
oada 1986—1990 cu privire la
la înfăptuirea noii revoluții
organizarea teritoriului și creș
agrare, la înflorirea necontenită
terea fertilității solului, prin
a patriei, la creșterea bunăstării
care vor fi puse în valoare și
întregului popor.

CUVlNTUL
TOVARĂȘEI
ANGELICA ZBUCEA
îmi îndeplinesc mandatul de
înaltă cinste încredințat
de
oamenii muncii din agricultura
județului Alba —- a spus vor
bitoarea — de a aduce, din
adîncul inimii, secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, marele erou
al poporului român, un vibrant
omagiu și cele mai calde mul
țumiri pentru grija statornică
pe care o acordă dezvoltării și
modernizării agriculturii noas
tre socialiste, pentru viata nouă,
tot mai înfloritoare a satelor
patriei noastre — mărețe reali
zări ce se înscriu pe frontispi
ciul celei mai luminoase epoci
din
istoria
tării,
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Sarcinile și obiectivele stabi
lite pentru agricultură de Con
gresul al XIII-lea al partidului,
prețioasele orientări și îndem
nuri date de conducătorul parti
dului și statului nostru consti
tuie pentru țăranii cooperatori,
mecanizatorii și ceilalți oameni
ai muncii de la C.A.P. Lancrăm
un mobilizator program de
muncă intensă în vederea creșterii necontenite a producțiilor
și consolidarea economico-financiară a unității, a sporirii
puternice a proprietății obștești.

Raportăm congresului că am
Izbutit nu numai să ne îndepli
nim obligațiile contractuale la
fondul centralizat al statului,
dar și să predăm importante
cantități suplimentare de pro
duse agricole.
Analizînd
însă
activitatea
noastră în lumina înaltelor exi
gențe formulate de secretarul
general al partidului în magis
trala cuvintare rostită la con
gresul nostru, trebuie să recu
noaștem că avem încă resurse
care, puse mai bine în valoare,
ar fi putut asigura producții și
mai bune. In acest spirit, vom
stabili măsuri care să ducă la
creșterea calității si eficientei
muncii, la aplicarea cu fermita
te a principiilor noului meca
nism economico-financiar. ale
autoconducerii și autogestiunii.
De altfel, apelăm la credi
te numai pe măsura necesi
tăților curente, urmărind să
producem cît mai mult si
mai
ieftin.
în
sortimente
cit mai diversificate, să li
vrăm eșalonat recoltele și prin
încasări să ne acoperim cheltu
ielile și să ne asigurăm veni
turile necesare următorului ci
clu de producție.

Am desprins multe învățăminte din excepționala cuvintare
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și, o dată
intorși acasă, vom revedea cu
exigență și cu mai multă răs
pundere modul în care organi
zăm și conducem activitatea
economică a unității, punind
ordine și disciplină în fiecare
sector, luptînd cu hotărâre pen
tru eliminarea rutinei, interve
nind cu mai multă energie și
competentă în procesul de or
ganizare și specializare a fer
melor, de folosire cu înalt ran
dament a pămîntului. Dacă ne
referim numai la
asigurarea
furajelor, trebuie să spunem. în
mod autocritic, că producția de
iarbă si fin este încă
mică.
Facem încă foarte puțin pentru
sporirea productivității pășuni
lor si fînetelor. nu folosim gos
podărește fiecare parcelă, măsu
răm încă producția necesară de
furai cu hectarul, nu cu canti
tatea de iarbă si fîn ce trebuie
să o obținem pe unitatea de su
prafață.
Toate gîndurile și proiectele
noastre nu pot fi realizate decît într-un climat de pace și
înțelegere între toate popoarele

lumii — a spus în încheiere
. vorbitoarea. Noi, țăranii coope
ratori, ne alăturăm glasul de cel
al milioanelor de cetățeni ai
țârii noastre care cer cu hotă
râre reducerea armamentelor
nucleare, pentru apărarea civi
lizației umane, a însăși vieții pe
planeta noastră, pentru ca țăra
nul român, țăranii de pretutin
deni să nu mai fie nevoiți să
lase plugul în brazdă și să ,
plece în vreun pustiitor război.
Asigurăm pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că noi, ță
ranii cooperatori din județul
Alba, sîntem hotărîți să nu
precupețim nici un efort pentru
realizarea exemplară a sarcini
lor care ne revin din cuvînta
rea rostită la congresul nostru —
amplu și mobilizator program
de acțiune pentru întreaga, ță
rănime — pentru înfăptuirea
neabătută a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului
și a documentelor adoptate la
acest mare forum al agricultu
rii, nutrind convingerea că
înalta noastră datorie revolu
ționară este ca, prin muncă tot
mai spornică, să realizăm înain
tarea patriei pe calea progre
sului și civilizației socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
SILVASEMIL
Am ascultat cu deosebită
emoție și interes excepționala
cuvintare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, document
de inestimabilă valoare teore
tică și practică ce poartă pe
cetea genialei gîndiri științifi
ce. originale și cutezătoare a
conducătorului
partidului
și
statului nostru, care jalonează
cu clarviziune dezvoltarea agri
culturii românești in următorii
ani. Vă rog să-mi îngăduiți ca,
în numele colectivului de cer
cetători pe care îi reprezint, să
dau glas celor mai vii senti
mente de înaltă prețuire, stimă
și recunoștință fierbinte pentru
grija deosebită pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o
poartă acestei ramuri de bază
a economiei naționale, ridicării
nivelului de trai al oamenilor
muncii de la sate, asigurîndu-1
că orientările și îndemnurile cu
prinse în magistrala cuvintare
. prezentată congresului ne vor
călăuzi permanent în munca
noastră de viitor.
e?Id? mulțumiri aducem țovarășgi academician doctor înginer Elena Ceaușescu. prim
viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Na
țional al Științei si Invătămîntului. care, prin întreaga sa
activitate, prin cercetările deo
sebit de valoroase întreprinse
în domenii de vîrf ale științei
și tehnologiei moderne, aduce o
contribuție decisivă la funda
mentarea și transpunerea în
viată a unor ample programe în
domeniul agriculturii.
Colectivul de muncă al sta
țiunii de cercetare și producție
pentru creșterea bovinelor Tirgu
Mureș raportează congresului
că a îndeplinit integral sarci
nile trasate de secretarul gene
ral al partidului cu prilejul vi
zitei efectuate la noi, devenind
o unitate de referință atît în
domeniul cercetării și produc
ției zootehnice, cit si în cel al
integrării cu producția. Am de
monstrat. cu puterea exemplu
lui. că. pămîntul și animalele,
bine îngrijite de către oameni
pricepuți, pot asigura producții
mari și stabile.
Aflîndu-ne într-una din cele
mai puternice zone de creștere
a animalelor — a spus vorbito
rul — ne preocupăm de ridi
carea performantelor la cea mai
importantă rase de taurine —
Bălțata românească — formată
pe văile Mureșului și Tîrnave-

lor timp de peste un secol.
Avem in unitate un număr
mare de animale cu un poten
țial intre 7 000 și 9 000 litri de
lapte, precum și tineret bovin
pentru carne, cu greutate cor
porală de peste 500 kg, efecti
vele noastre constituind unul
din cele mai valoroase nuclee
din țară ale acestei rase. Din
punctul de vedere al rezultate
lor ameliorării genetice. ne
considerăm competitivi cu rea
lizările in domeniul producției
vegetale, revenindu-ne
însă,
deopotrivă, obligația deosebit
de importantă de a extinde în
producție. Ia scară națională,
rezultatele și performanțele obținute în cercetare.
Vă rog să-mi permiteți să exprim acordul deplin față de indemnul secretarului general al
partidului, care ne-a cerut as
tăzi, din nou, să înlocuim vor
bele, ședințele, explicațiile cu
fapte, cu rezultate concrete. In
spiritul cerințelor exprimate as
tăzi de secretarul general al
partidului vom actioția stăruitor ■
pentru creșterea efectivelor de
animale si a valorii lor biologice i
si productive, pentru sporirea
gradului de tehnicitate si a efi
cientei economice în zootehnie.
Așa cum ne-a cerut tovarășul
Nicolae Ceausescu, vom pune
mai bine în valoare pajiștile na
turale. care, prin ameliorare cît
mai grabnică, le vom transfor
ma în principal furnizor al ce
lui maj ieftin si valoros furai
— iarba.
In deplin consens cu hotărâ
rile Congresului al XIII-lea al
partidului și evaluînd pe ter
men lung strategia de dezvol
tare a creșterii animalelor, vom
acorda acestor probleme un loc
prioritar în cercetările ne care
le întreprindem, cu atît mai
mult cu cît, în următorii cîțlva
ani, producțiile animaliere trebuie dublate.
Noi, cei care lucrăm în cercetarea științifică, sîntem pregă
tiți și ne angajăm, cu toate
forțele, să îndeplinim cu cinste
sarcinile care ne sînt încredin
țate de partid în înfăptuirea
noii revoluții tehnico-științifice,
a noii revoluții agrare, pentru
dezvoltarea, pe baze intensive,
a întregii producții agricole,
pentru continua înflorire și
dezvoltare a scumpei noastre
patrii.
Republica
Socialistă
România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN DASCĂLU
Imi revine deosebita onoare
tori, mecanizatorii, specialiștii
din fiecare unitate agricolă ie
de a da expresie de la tribuna
șeană vor acționa cu dăruire
acestui înalt forum al democra
ției noastre muncitorești, revo
patriotică și exigență revoluțio
luționare, în numele lucrători
nară pentru exploatarea efi
lor de pe ogoarele județului
cientă a mijloacelor fixe, cul
Iași, sentimentelor de profundă
tivarea intensivă a pămintului,
dragoste și prețuire, de fierbin
realizarea unor producții cît
te recunoștință înflăcăratului
mai mari cu cheltuieli scăzute,
patriot revoluționar, tovarășul
pentru sporirea necontenită a
calității întregii activități.
Nicolae Ceaușescu, care, timp
de peste cinci decenii, s-a iden
Vom urmări stăruitor concen
tificat plenar cu mărețele idea
trarea tuturor forțelor satului —
luri ale partidului, cu cele mai
a spus vorbitorul — Ia întreți
nerea culturilor si pregătirea
nobile aspirații de libertate și
temeinică a campaniei de recol
progres ale poporului român.
tare a furajelor si cerealelor
Exprim profunda noastră gra
păioase. la continua moderniza
titudine față de tovarășa aca
re si intensivizare a producției
demician doctor inginer Elena
în zootehnie, șector de bază care
Ceaușescu, eminent militant po
deține o pondere de peste 51 la
litic și savant de largă recu
sută în agricultura județului. De
noaștere internațională, pentru
asemenea, vom acționa cu ho
sprijinul și îndrumarea per
tărâre pentru înființarea noilor
manentă pe care le- acordă dez
plantații pomicole si viticole în
voltării științei, învățămintului
zonele colinare. numai ne tere
și culturii în patria noastră.
nurile improprii culturilor ce
în continuare, vorbitorul s-a
realiere. pentru modernizarea în
referit la principalele realizări
ritm susținut a plantațiilor exis
ale agriculturii ieșene, precitente. asigurând astfel sporirea
zind că, trei ani consecutiv, ju
simțitoare a producției de
dețul s-a situat pe locul I în
fructe.
întrecerea socialistă dintre or
Asigurăm congresul, pe tova
ganizațiile județene de partid.
rășul Nicolae Ceaușescu că. în
Arătînd că toți oamenii mun
spiritul orientărilor si indicații
cii din agricultura județului
lor cuprinse în magistrala cu
sint puternic mobilizați în în
vintare pe care a rostit-o în
făptuirea programului de ridi
deschiderea lucrărilor forumului
care a potențialului productiv
țărănimii române, oamenii mun
al pămîntului și gospodărirea
cii din agricultura județului ;
unitară a fondului funciar, a
nostru vor acționa cu abnegație
celorlalte programe de creștere
si dăruire patriotică pentru rea
a producțiilor agricole, vegeta
lizarea sarcinilor de olan pe
le și animaliere, vorbitorul a
acest an si întregul cincinal,
subliniat că, trăgînd toate în
pentru obținerea unor recolte
vățămintele ce s-au desprins
cît mai bune, sigure si stabile,
din excepționala cuvintare rosti
în condiții de eficientă sporită,
tă de secretarul general al
ad'icîndu-și astfel contribuția la
partidului la înalta tribună a- - înflorirea continuă a-României
congresului. țăranii cooperanoastre socialiste.
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TELEGRAME

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Suediei, Ingvar Carlsson,
care îi adresează sincere mulțumiri
pentru urările transmise cu prilejul
numirii sale în această funcție.

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

★

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu-

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
VASLUI : Inițiative valoroase
In municipiul Vaslui au fost în
ființate noi secții de prestări ser
vicii, intre care spălătorii chimice,
reparații și întreținere articole de
uz casnic și gospodăresc. De ase
menea, au fost puse la dispoziția
populației noi unități tip „Gospodi
na". Din oraș,, spre zona industrială

și retur, au fost instituite și circu
lă, la intrarea și ieșirea din schim
buri, curse auto speciale rezervate
femeilor gravide și celor cu copii
mici. Bucurindu-se de o apreciere
deosebită, această inițiativă va fi
extinsă în toate localitățile urbane
ale județului. (Petru Necula).

TÎRGU MUREȘ : Utilaj de înaltă tehnicitate

și productivitate
Una din cele mai recente reali
zări ale colectivului de la între
prinderea „Electromureș" din Tirga
Mureș este mașina de cablat fire
de cupru ultrasensibile. Concepută
și realizată de specialiștii secției de
utilaje, noua mașină face posibilă
obținerea pentru beneficiarii in
terni și export a unei noi game de
produse. Este vorba de familia ca
blurilor de conexiuni subțiri, a că-

ror dimensiune este cuprinsă între
0,15 mm și 2,2 mm, destinate, cu
precădere, electronicii și altor sec
toare ale tehnicii de virf. Noul uti
laj contribuie la creșterea accentua
tă a productivității muncii și poa
te executa, simultan cu operația de
cablare, și asamblarea prin înfă
șurare a cablului cu folie de polie
tilenă sau cu folii metalice de alu
miniu. (Gheorghe Giurgiu).

IAȘI : Construcții social-culturale
In satele ieșene s-au dat în folo
sință noi școli și grădinițe, dispen
sare, cămine culturale, blocuri de
locuințe pentru specialiști. în pre
zent, se află in construcție săli noi
de clasă la Belcești, Focuri, Stolmceni, Prăjescu și in alte sate, o gră
diniță la Todirești și un dispensar
uman la Țuțora. Se extinde ali-

mentarea cu apă potabilă din resur
se locale la Aroneanu, Andrieșeni
și în alte localități, iar la Răducăneni, Podu Iloaiei, Belcești, Vlădenl și Tibănești se înalță noi
blocuri de locuințe. La realizarea
acestor obiective locuitorii satelor
efectuează ample lucrări prin mun
că patriotică. (Manole Corcaci).

ALBA : Producție fizică peste prevederi
în industria județului Alba se
desfășoară susținute acțiuni mun
citorești care au ca obiectiv reali
zarea și depășirea producției fizice
planificate. în principal, se acțio
nează pentru creșterea productivi
tății muncii, utilizarea superioară
a capacităților de producție, folo
sirea eficientă a timpului de lu
cru. Ca urmare, în perioada care a
trecut din acest an, au fost obți
nute suplimentar importante can-

tități de oțel, utilaje tehnologice,
acid sulfuric, sodă calcinată, sodă
caustică, cherestea, confecții texti
le, porțelan menaj și altele. Cele
mai mari depășiri la producția fi
zică au obținut colectivele de
muncă de la Combinatul de pro
duse sodice Ocna Mureș, întreprin
derea metalurgică Aiud, întreprin
derea „Porțelanul" Alba lulia, în
treprinderea de confecții Baia de
Arieș. (Ștefan Dinică).

VILCEA : Sarcinile de export — onorate exemplar
Colectivele de oameni ai muncii
din unitățile economice ale județu
lui Vîlcea acționează cu inaltă exi
gentă și spirit de răspundere pen
tru îndeplinirea în cele mai bune
condiții a sarcinilor ce le revin in
domeniul exportului. In perioada
care a trecut din cel de-al doilea
trimestru al anului, acest important
indicator a fost realizat la nivelul
județului în proporție de 108,2 la
sută, cea mai mare contribuție aducînd-o colectivele de muncă de la

Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea,
Combinatul de produse sodice Go
vora. întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă, întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport,
care au livrat suplimentar partene
rilor de peste hotare, onorîndu-și
pină în prezent sarcinile pe 5 luni,
însemnate cantități de sodă causti
că. sodă calcinată, piese forjate,
utilaje chimice și petroliere, che
restea și alte produse solicitate pe
piața externă. (Ion Stanciu).

MUREȘ : Crește productivitatea muncii
în industria județului Mureș pre
ocuparea stăruitoare pentru funcționafea ireproșabilă, cu înalt ran
dament, a utilajelor si instalațiilor
din dotare și creșterea pe această
bază a productivității muncii se
concretizează in însemnate sporuri
de producție, Ca urmare. în pericada care a trecut din acest an,
chimiei.
unitățile din ramurile
construcțiilor de mașini și materiâlelor de construcții au realizat,
in plus față de sarcinile de plan,
numeroase produse utile economiei

naționale. între care 28 000 km con
ductori electrici izolați, 15 000 tone
îngrășăminte chimice, 9 200 tone
amoniac de sinteză. 4 000 mc pre.
fabricate din . beton; armat, 50 000
mp geamuri trase și laminate, pre
cum și însemnate cantități-de che
restea, carbid, produse ale indus
triei electronice și electrotehnice,
cărămizi și blocuri ceramice. De
remarcat că întregul spor de pro
ducție a fost obținut prin creșterea
productivității muncii. (Gheorghe
Giurgiu).

BOTOȘANI : Apartamente

Cronica

pentru specialiștii
de la sate

In zilele de 27—29 mai s-au desfă
șurat la București, lucrările celei
de-a XXII-a Consfătuiri internațio
nale privind schimburile culturalartistice si sportive între uniunile
centrale ale cooperației meșteșugă
rești din țări socialiste. Au partici
pat delegații din Bulgaria.
Ceho
slovacia. Mongolia. Polonia. Ungaria
si România. S-a procedat la o in
formare asupra modului în care s-au
desfășurat schimburile reciproce în
1985 și a fost întocmit programul
pentru anul 1987.

TIRGU SECUIESC

Cu prilejul Zilei națibnale a Re
publicii Italiene, joi a avut loc in
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea și
Asociația de prietenie româno-italiană. In acest cadru, au fost prezen-

★

întreprinderea
mecanică
din
Tîrgu Secuiesc, unitate fruntașă în
întrecerea socialistă pe ramura in
dustriei construcțiilor de tractoare
și mașini agricole, autocamioane și
autoturisme, rulmenți și organe de
asamblare, se prezintă în aceste
zile cu realizări de seamă la toți
indicatorii
economico-financiari.
Astfel, producția fizică și marfă
la toate sortimentele, a fost rea
lizată integral. Un succes deosebit
îl constituie și realizarea planului
la export pe cinci luni, indicator
îndeplinit încă la data de 12 mai,
ceea ce oferă posibilitatea ca în
această lună să se livreze suplimentar partenerilor de peste hotare
100 de tone de organe de asamblare. Toate aceste rezultate au
fost obținute în condițiile realiză
rii unor însemnate economii la con
sumul de oțel, energie electrică și
combustibil. (Constantin Timaru).

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Paznicul de la depozitul de
nisip (Teatrul Național Craiova) —
19; (sala Atelier) : Melodie varșovlană (Teatrul Național Iași) — 19,30
• Opera Română (13 18 57) : O noap
te furtunoasă, Gianni Schicchl (pre
mieră) — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc
pe o bancă — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și
bunul Dumnezeu — 18
(14 09 05) :
Teatrul Foarte Mic
ărbatui șL.. femeile — 19,30
_
______
__
• Teatrul
de _______
comedie (16 64 60) :
Capcană pentru un bărbat singur
— 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Studio) : Pensiunea doamnei
Olimpia — 19
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Ion (Teatrul Național Tg.
Mureș) — 19; sala Gluleștl, 18 04 85) :
Arta conversației — 19
• Ansamblul
„Rapsodia română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate plnzele sus — 9; De la Stan
și Bran Ia Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77) : Oul buclucaș — 10;
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Mo
tanul încălțat — 15
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 19

S

cinema
• Comuniștii in fruntea luptei Îm
potriva fascismului și războiului.
Canarul și viscolul: SCALA (11 03 72)
— 9; 11.15; 13,301 15,45; 18; 20,15
• Comuniștii, eroi ai luptei pentru

tate o conferință și un film docu
mentar italian.
Au luat parte rrtembri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-italiene, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
oameni de artă și cultură, un numeros public.
A fost prezent Sergio Cattani, ambasadorul Italiei la București.

★

începind de joi, Biblioteca Centra
lă Universitară din București găzdu
iește o expoziție de carte științifică
a Grupului editorial Kluwer din
Olanda, organizată in cadrul „Ateneelor cărții". Sint prezentate lu
crări din domeniile matematicii, fi
zicii, astronomiei, biologiei, geologiei-geografiei, tehnicii, medicinei,
științelor social-politice.
(Agerpres)

„Primăvara culturală bucureșteană“
„Primăvara culturală bucuresteană“ a programat joi o zi a muzicii si
a dansului, in cursul căreia au avut
festivaloc simpozioane, concerte,
luri ale dansului, care au pus in
evidentă înflorirea culturii si
.. artei
Capitalei tării noastre, largile posi
bilități de educare a oamenilor mun-.
cii prin intermediul muzicii si cul
turii in general. Ilustrative in acest
sens au fost simpozioanele „Vocația
patriotică si umanistă a muzicii ro
mânești". „Probleme
actuale
ale
creației de operă" si „Creația româ
nească în universitate : Eminescu,
Enescu. Brâncusi", la care au parti
cipat reprezentanți de frunte ai cul
turii bucurestene. Cu acest prilei,
au fost relevate puternica dezvoltare

a creației muzicale, ancorarea sa în
realitățile vii ale vieții si muncii
poporului nostru, vocația sa educa
tivă, precum si locul distinct pe care
îl ocupă in cultura universală. De
călduroase aprecieri din partea pu
blicului s-au bucurat oalele laurea
telor concursului de muzică ușoară
„București ’86“ si ai cintecului si
dansului popular dotat cu trofeul
„Balada", precum si ai Festivalului
dansului tematic ..Omagiu muncii",
care au pus in lumină frumusețea
de neasemuit a cintecului si dansu
lui popular, umanismul si patriotismul care caracterizează compozitiile
muzicale ale creatorilor bucuresteni.
(Agerpres)

A intrat în exploatare podul de la Fetești

BACĂU : Locuințe
pentru oamenii muncii

Constructorii din cadrul Antrepri
zei poduri dunărene Fetești rapor
tează încheierea lucrărilor, execu
tarea probelor și intrarea în exploa
tare a noului pod ce traversează apele Borcei. Noua arcadă din oțel
și beton facilitează transportul fe
roviar și rutier cu poarta maritimă
a tării — Constanța. înainte de in
trarea în exploatare, noul pod, cu
cele două fire de cale ferată și au
tostradă, a fost supus unor probe ri
guroase. Pe pod au fost aduse 34
locomotive diesel de cite 2100 CP

Noile ansambluri de locuințe din
Bacău, Comănești, Buhuși, Moinești și Tîrgu Ocna au fost Între
gite in ultima vreme cu un mare
număr de blocuri de locuințe și
alte obiective social-edilitare. Printr-o mai bună organizare a mun
cii, aprovizionarea ritmică și in
troducerea unor noi tehnologii mo
derne, colectivul Trustului antre
priză generală de construcții mon
taje Bacău, unitate fruntașă pe
țară în întrecerea socialistă, a pus
Ia dispoziția oamenilor muncii cu
234 apartamente mai mult decît
prevedea planul. în același timp,
au. fpșț începute lucrările de con
strucții la alte aproape 2 000 de
apartamente. S-au creat astfel
condiții să se termine în avans
toate cele 2 800 de apartamente
(din care 200 în mediul rural) pre
văzute pentru acest prim an al ac
tualului cincinal. (Gheorghe Baltă).

vre

e

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 30 mai, ora 21 — 2 iunie,
ora 21. In țară : Instabilitatea atmos
ferică va fi mai pronunțată în vestul,
centrul și nordul tării, unde cerul va
prezenta înnorărl accentuate si vor
cădea ploi mai ales sub formă ds
averse, insoțite de descărcări electrice,
în restul teritoriului aversele locale și
descărcările electrice vor fi mai puțin
frecvente. Vîntul va sufla slab pină la

—
eliberare socială și națională. Ase
diul : LUMINA (14 74 16) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20
• Dacii — 10;
" 12,15; 14,30; 17, Partidul, patria, poporul — 19 : STUDIO
(59 53 15)
• Noi, cei din linia întli : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,15; 16; 19. GLORIA
12: 16: 19, CULTURAL
(47 46 75) — 9; 12
(83 50 13) — 9; 12,15: 15,30; 19
in
Pacific : VICTORIA
• Furtună
9;..........................
11,15; 13,30; 15,45;
18:.
(16 28 79) —
----------9. U1S
20, GRIVITA (17 08 58) —
13,30; 15,45; 18; 20
• Program special pentru copil —
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45, O noapDOINA
te furtunoasă — 19,30 :
(16 35 38)
• Grăbește-te încet; DACIA. (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Colierul de turcoaze ; DRUMUL
-------- (3128
-............
SĂRII
13) — 15; 17,45;
17,45; 20
• Clipa de răgaz : PACEA (71 30 85)
— 15; 17,15; 19,30
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : VOLGA
(79 71 26) — 9; -11,15;
13,30; 15,45: 18; 20
• Pruncul, petrolul șl ardelenii :
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17,45; 20
• Artista, dolarii și ardelenii: MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,45; 20
• Pirații din Pacific. Insula como
rilor : COSMOS (27 54 95) — 15: 19
• Competiția : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19;30
• Sutjeska : CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19
• Toate mi se intimplă numai mie :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20
• Ceva ce nu poate fi cumpărat :
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45: 20
• Despărțire temporară :
EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 12; 16; 19
• Comandantul
sării :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17.45; 20
• Seherezada : LIRA (31 71 71) — 15;
17,15: 19,30, COTROCENI (49 48 48) —
15; 17; 19,30
• Fata fără zestre : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19
• Vise
și
fantezie :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17.15; 19,30
• Muzica unei vieți — 15: 17, Frații
Karamazov — 19: POPULAR (35 15 17)
• Căpitanul
Florian :
FLACĂRA
(20 33 40) — 14,30; 17: 19,30

zilei

Cu cele 50 apartamente date in
folosință zilele acestea în comuncle Flămînzi, Bucecea și Trușești,
viitoare centre urbane agroindus
triale, numărul locuințelor puse la
dispoziția specialiștilor ce muncesc
și trăiesc în satele județului Boto
șani, îndeosebi în agricultură, a
ajuns la 3 000.
Pină la sfîrșitul
acestui an, în satele botoșănene se
vor construi și da în folosință încă
230 apartamente. (Silvestri Ailenei).

Producție suplimentară
cu consumuri reduse

ULAN BATOR

blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Sudan, Sadiq al
Mahdi, prin care îi sint adresate mul
țumiri pentru amabilele felicitări
transmise cu prilejul numirii sale in
această funcție. în Telegramă este
exprimată convingerea că relațiile
dintre cele două țări se vor dezvol
ta pe mai departe, spre folosul re
ciproc al celor două popoare.

tv

fiecare și două convoaie de. auto
basculante Încărcate cu balast avînd
o greutate totală de peste 1 000 tone
fiecare convoi. Timp de aproape o
săptămînă. cit au durat probele, di
namice și statice, s-a testat trăi
nicia podului și s-au atestat solu
țiile tehnice ' originale folosite de
constructorii români. Prin intrarea in
exploatare a noului pod, transpor
tul feroviar în zona Regionalei Căi
Ferate Constanța va crește simțitor
în eficientă și siguranță. ■ (Mihai
Vișoiu, corespondentul „Scînteii").

moderat, prezenttnd intensificări tem
porare cu viteze de 50—60 km pe oră.
Temperatura în scădere. Minimele vor
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar
maximele In general între 18 și 28 de
grade, mai ridicate la început in sudest. Izolat, condiții de grindină și can
tități de apă de peste 15 litri pe metru
pătrat în 24 de ore. tn București : Vre
me schimbătoare cu cerul
temporar
noros, favorabil descărcărilor electrice
Si ploii sub formă de averse în a doua
parte a intervalului, vînt slab pină la
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Minimele vor fi cuprinse între
12 șl 14 grade, maximele între 25 și 28
de. grade, mai ridicate la început.

DE LA C. E. C.

20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea tn economie • Foexemplare
rumului, țărănimii
fapte de muncă, pentru
recolte
mari, sigure, stabile 1
20,50 Inflorită-i
țara
mea.
Muzică
populară (color)
21,05 Cadran mondial (color) • România — Ceaușescu — Pace
21,20 Pe drumul Înaltei performante
(color). Reportaj în unități agri
cole din județele Olt și Argeș
21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Venind în întîmpinarea dorințe
lor manifestate de numeroși depu
nători de a participa la tragerile la
sorți pentru acordarea cîștigurilor,
Casa de Economii și Consemnațiuni
informează că pentru luna mai
a.c, tragerea, la sorți a obligațiu
nilor C.E.C. cu ciștiguri va avea
loc in Capitală, in sala Casei de
cultură din str. Zalomit nr. 6. sîmbătă 31 mai 1986, Ia ora 12,30.

Cu prilejul acestei trageri, pose
sorii de obligațiuni C.E.C. vor be
neficia de importante cîștiguri.
Listele oficiale
cu rezultatele
tragerii la sorți vor fi publicate în
presa centrală. De asemenea, de
punătorii le pot consulta la unită
țile C.E.C. din Întreaga țară.
Tragerea la sorți fiind publică,
toți cei interesați pot participa la
lucrările de efectuare a acesteia.

INFORMAȚII SPORTIVE
Halterofilul român Andrei Socaci 6 medalii de aur!
La campionatele mondiale și eu
ropene de haltere pentru juniori,
competiție ce se desfășoară in aceste zile la Donaueschingen (R.F.
Germania), sportivul român Andrei
Socaci a obținut un strălucit succes,
cucerind toate cele șase medalii de
aur puse în joc la categoria 75 kg.
La totalul celor două stiluri, tinărul halterofil român a ciștigat ti
tlurile de campion al lumii și con
tinental cu 345 kg, fiind urmat de
Oleg Sadihov (U.R.S.S.) — 322,500
kg. Andreas Soja (R.D. Germană) —
320 kg. Marek Zielonka (Polonia) —
317,500 kg. Jaarly Pirkki (Finlanda)
— 310 kg și Tony Damches (Australia) — 300 kg.

Iată clasamentele finale pe sti
luri : „smuls" : 1. Andrei Socaci —
155 kg — campion mondial și eu
ropean ; 2. Oleg Sadihov — 145 kg ;
3. Marek Zielonka — 145 kg ; „arun
cat" : 1. Andrei Socaci — 190 kg —
campion mondial și european ; 2.
Oleg Sadihov — 177,500 kg ; 3. An
dreas Soja — 177,500 kg.
După trei zile de întreceri, sporti
vii români se numără printre pro
tagoniștii campionatelor, obțlnind un
total de 11 medalii prin Andrei
Socaci — șase medalii de aur, Attila
Czanka (categ. 60 kg) — una de aur,
una de argint și una de bronz și
Aurel Sîrbu (categ. 52 kg) — una
ci® aur și una de argint.

ȘAH. • In runda a șasea a tur
neului internațional feminin de șah
de la Havana, maestra română Dana
Nutu a ciștigat la cubaneza Zirka
Frometa. in timp ce Nana Ioseliani
a remizat cu Ludmila Zaiteva. In
clasament conduce Ioseliani (U.R.S.S.)

cu 4,5 puncte, urmată de Dana Nuțu
(România) — 4 puncte etc. In ' tur
neul masculin pe primul Ioc se află
argentinianul Palermo cu 5 puncte.
Dan Bărbulescu. care în runda a 7-a
a remizat cu peruanul Grahda, ocu
pă locul 7, cu 3 puncte. • Campio-

natul mondial de șah pentru ju
nioare de Ia Vilnius a revenit ju
cătoarei Ildico Madl (Ungaria) cu 1-1
puncte din 13 posibile. Mădălina
Stroe s-a situat pe locul 12, cu 6,5
puncte.
MOTOCICLISM. Pe circuitul de la
Niirburgring (R. F. Germania) s-a
desfășurat un concurs contipd pen
tru campionatul mondial de motociclism viteză. în cea mai disputa
tă cursă, la clasa 250 cmc. victoria
a revenit venezueleanului Carlos
Lavada („Yamaha"), cu o medie ora
ră de 151 km. Iată învingătorii la
celelalte clase : 80 cmc — Manuel
Herreros (Spania), pe „Derbi" ; 125
cmc — Luca Cadalora (Italia), pe
„Garelli"; 500 cmc — Eddie Lawson
(S.U.A.) pe „Yamaha".
CICLISM. Turul Italiei a conti
nuat cu etapa a 17-a, în care vic
toria a revenit rutierului italian
Guido Bontempi, înregistrat pe dis
tanta de 186 km cu timpul de 4h
51’53”. Lider al clasamentului gene
ral se menține Roberto Visentini
(Italia), urmat de compatriotul său
Giuseppe Saronni (la 1’06”) și ame
ricanul Greg Lemond (la 2’05”).

Lucrările Congresului al XIX-lea
al P.P.R.M.
ULAN BATOR 29 (Agerpres). —
N. Crețu transmite : Joi, in cea de-a
doua zi a lucrărilor celui de-al XIXlea Congres al Partidului Popular
Revoluționar Mongol, conducătorul
delegației române, tovarășa Maria
Ghițulică, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., a prezentat în ple
nul congresului salutul Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân adresat celui de-al XIX-lea
Congres al P.P.R.M. ’’
Salutul partidului nostru a fost
primit cu viu interes, fiind subliniat
in repetate rinduri cu aplauze.
Forumul comuniștilor mongoli și-a
continuat dezbaterile pe marginea

principalelor documente supuse Con
gresului — raportul Comitetului Cen
tral, prezentat de Jambin Batmunh,
secretar general al C.C. al P.P.R.M.,
și „Direcțiile fundamentale ale dez
voltării economice și sociale a R.P.
Mongole in anii 1986—1990“.
Vorbitorii au prezentat fapte de
muncă și preocupările colectivelor pe
care le reprezintă.
Ei s-au angajat să acționeze cu
consecvență pentru transpunerea în
viață a orientărilor și hotărîrilor
congresului, să valorifice la cote mai
înalte potențialul material și uman
de care dispune economia R.P. Mon
gole, pentru creșterea eficienței in.
toate sectoarele de activitate.

SALUTUL C. C. AL P. C. R.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresăm
delegaților la cel de-al XIX-lea Con
gres al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, tuturor comuniștilor
și poporului mongol prieten, un
călduros salut revoluționar st cele
mai bune urări de succes lucrărilor
congresului.
Forumul comuniștilor mongoli are
loc in anul împlinirii a 65 de ani de
la întemeierea Partidului Popular
Revoluționar Mongol și de la vic
toria revoluției populare în Mongo
lia. Sub conducerea partidului, oa
menii muncii mongoli au înfăptuit
adinei transformări revoluționare în
societate, asigurind trecerea la edifi
carea unei vieți noi pe calea socia
lismului. Ca nrieteni apropiati. ne
bucură marile progrese realizate în
dezvoltarea industriei, agriculturii,
științei și culturii. în creșterea gene
rală a bunăstării materiale si spiri
tuale si adresăm din toată inima co
muniștilor. oamenilor muncii mon
goli. calde felicitări și urări de noi
si tot mai mari succese in întreaga
activitate de construcție socialistă.
Congresul partidului dumneavoas
tră ne oferă plăcutul prilej de a
evoca cu satisfacție bunele relații
statornicite intre Partidul Comunist
Român si Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, între popoarele ro
mân și mongol, care au cunoscut o
evoluție ascendentă pe plan econo
mic, politic, cultural-științific și in
alte domenii de activitate. în spiri
tul stimei și respectului reciproc, al
Tratatului de prietenie și colaborare
dintre România și Mongolia. Avem
ferma convingere că, prin eforturi
comune, aceste raporturi prietenești,
conlucrarea și cooperarea rodnică
româno-mongolă se vor dezvolta tot
mai puternic și în viitor, în interesul
edificării noii orînduiri sociale în
țările noastre, al cauzei generale a
socialismului și păcii.
Comuniștii, întregul popor Tomân
au sărbătorit, recent, intr-o atmosfe
ră de puternică unitate și muncă
creatoare, împlinirea a 65 de ani de
la făurirea Partidului Comunist Ron>ân — moment de importanță isto
rică deosebită, care a reprezentat o
nouă etapă în mișcarea muncito
rească, revoluționară din România
în lupta pentru dreptate socială și
eliberare națională, pentru făurirea
unei vieți libere și demne. într-o pe
rioadă istorică scurtă — de numai
40 de ani de construcție socialistă —
România, dintr-o tară agrară, cu o
industrie slab dezvoltată și o agri
cultură înapoiată, s-a transformat în
tr-o țară industrial-agrară, cu o in
dustrie puternică, modernă și cu o
agricultură socialistă în plin progres.
în prezent, poporul român, strîns
unit în jurul Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfă
șoară o amplă activitate pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al
XlII-lea al partidului, al celui de-al
8-lea plan cincinal, al cărui obiectiv
strategic 11 reprezintă trecerea Româ
niei de la stadiul de țară în curs de
dezvoltare la un stadiu superior, de
țară mediu dezvoltată.
Partidul nostru consideră că rezul
tatele obținute de fiecare tară socia
listă in dezvoltarea sa economicosocială sint o contribuție nemijlocită
la creșterea forței si prestigiului so
cialismului în lume.
Situația internațională se menține
deosebit de gravă si se poate spune
că s-a înrăutățit ca urmare a con
tinuării cursei înarmărilor. îndeosebi
a celei nucleare, a politicii imperia
liste de forță si amestec in treburile
interne ale altor state, a intensifică
rii unor conflicte militare. Toate
acestea fac să crească pericolul unui

război mondial, ce s-ar transforma
inevitabil, intr-un război nuclear,
care ar duce la dispariția a insesi
condițiilor vieții pe planeta noastră.
Iată de ce Partidul Comunist Român
consideră că problema fundamentală
a epocii in care trăim este de a se
face totul pentru salvgardarea păcii,
oprirea cursei înarmărilor si trecerea
Ia măsuri concrete de dezarmare, in
primul rînd de dezarmare nucleară,
pentru apărarea dreptului sacru al
popoarelor la viată liberă si demnă,
la pace. Ne pronunțăm pentru reali
zarea încă în acest an a unui acord
privind oprirea amplasării de noi
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune in Europa și trecerea la eli
minarea celor existente, pentru în
cheierea unui acord corespunzător de
încetare a experiențelor nucleare.
Partidul și statul nostru sprijină
activ programul propus de Uniunea
Sovietică privind lichidarea, ne etape,
pină în anul 2000, a întregului ar
senal de arme nucleare si consideră
că trebuie făcut totul pentru reali
zarea acestuia. Totodată, România
consideră că este necesar să se trea
că la adoptarea unui program com
plex de dezarmare generală, care,
avînd în centrul său dezarmarea
nucleară și chimică, să prevadă re
ducerea radicală a tuturpr arma
mentelor convenționale și a efecti
velor militare, trecerea la reducerea
corespunzătoare a cheltuielilor mi
litare.
Tara noastră militează pentru so
luționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai pe cale
pașnică, prin tratative. Ne pronun
țăm pentru soluționarea globală a
problemelor subdezvoltării, inclusiv
a problemelor datoriilor externe
extrem de mari ale țărilor In curs
de dezvoltare, pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale.
în întreaga sa politică externă,
România acordă o atenție deosebită
dezvoltării relațiilor de prietenie și
colaborare cu toate țările socialiste,
întăririi
conlucrării și solidarității
lor. Acționăm cu 'fermitate pentru
înfăptuirea hotărîrilor Consfătuirii
economice la nivel înalt a țărilor
membre ale C.A.E.R., a Programului
complex de colaborare tehnicoștiințifică pipă în anul 2000. în sco
pul asigurării progresului fiecărei
economii naționale, al construcției
socialiste în fiecare țară. Extindem,
de asemenea, relațiile cu țările în
curs de dezvoltare, cu toate statele
lumii, fără deosebire de orînduire
socială. Așezăm’ferm la baza co
laborării cu alte state principiile
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității
naționale, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu
forța.
Partidul Comunist Român dezvoltă
și se pronunță pentru relații de largă
solidaritate și conlucrare cu toate
partidele comuniste și muncitorești,
pentru o nouă unitate, bazată pa
deplină egalitate, pe respectarea
dreptului fiecărui partid de a-și
hotărî de sine stătător linia politică,
strategia și tactica revoluționară, pe
neamestec in treburile interne. Tot
odată, partidul nostru dezvoltă largi
relații cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele și for
țele democratice de pretutindeni în
lupta generală pentru pace, secu
ritate, independență și progres.
în încheiere, adresăm comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii mon
goli succes deplin în înfăptuirea
hotărîrilor ce le va adopta congresul
dumneavoastră, în lupta pentru pace
și colaborare internațională.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Venind in iptîmpinarea dolean
ței numeroșilor participant! care
îndrăcesc sistemul LOZ ÎN PLIC,
Administrația de Stat Loto-Prono
sport continuă să mențină in
vinzare emisiunea specială limi
tată ..LOZUL MARILOR CÎSTIGURI“. Se atribuie autoturisme

„DACIA 1300“ si numeroase și va
riate ciștiguri in bani. Deci. în
afara seriilor obișnuite, fiecare din
tre dumneavoastră aveți posibili
tatea să vă încercați șansele participind și la LOZUL MARILOR
CÎȘTIGURI.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• IRIGAȚII PRIN... OSMOZĂ
ELECTRICĂ. Ce inconveniente presupu
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ne aprovizionarea clasică cu apă a plante
lor ? Prin udarea terenului la suprafață,
pămintul se tasează, iar cind plouă tare
ori se stropește prea abundent, solul este
spălat, ceea ce antrenează ingrășămintele
spre straturile mai profunde, poluind pînza
freatică. Cit privește solurile permeabile,
apa se infiltrează rapid, iar plantele nu
pot trage folos de pe urma ei. în schimb,
metoda „Agronet" elaborată de societatea
austriacă ChemServ lasă suprafața solului
uscată, dar menține o umiditate constantă
a subsolului, la nivelul rădăcinii plantelor.
bazează
Noua metodă se L
____ „ pe efectete
' ' osmoelectric Apa
zei stimulate de un cîmp electric.
este antrenată din adincuri, respectiv din
pinzele freatice, cu ajutorul unor conduc
tori electrici branșați la polul negativ al
unei surse de curent și plasați in zona ră
dăcinii plantelor. Viteza de ascensiune a
apel depinde de densitatea solului, de com
poziția sa minerală și mai ales de adincimea apei subterane. Principiul acestui pro-

cedeu constă in crearea unui cîmp electric
continuu și cit mai omogen. Acesta este
alimentat cu un curent continuu de 2—12
volți, in funcție de natura terenului, slaba
intensitate a curentului eliminind orice
risc de electroliză ori de primejdie pentru
oameni și animale. Metoda „Agronet" poate
fi aplicată cu succes oriunde există sufi
cientă apă' subterană, iar structura geolo
gică a terenului permite irigarea cu apă
freatică. Posibile aplicații ? La asigurarea
necesarului de apă pentru spațiile verzi,
grădini, sere, culturi pomicole,, cit și pen
tru fixarea dunelor de nisip.

• FĂRĂ TOBĂ DE EȘAPA
MENT. Gazele de evacuare provenite de
Ia motoarele cu ardere internă conțin o
mare cantitate de căldură care, în mod cu
rent. se pierde in atmosferă. Tocmai pen
tru a curma această risipă, specialiști din
S.U.A. au proiectat un motor cu cameră
de combustie „migratoare". Noul motor
realizat deocamdată doar experimental
este prevăzut cu o cameră secundară, in

care gazele de evacuare fierbinți și cu pre
siune inaltă, emise de camera de combus
tie, sint lăsate să se destindă la presiunea
atmosferică. Energia eliberată in cursul
destinderii permite ca randamentul de con
versie a combustibilului să crească cu 50
la sută față de cel al unui motor cu pis
toane de aceeași dimensiune, Alte avanta
je ale noului tip de motor ? La evacuare,
gazele sint reci, permițînd folosirea unor
furtunuri mai ieftine din cauciuc, in lo
cul țevilor metalice ale actualelor sisteme
de eșapament. Evacuarea la joasă presiu
ne. este mult mai silențioasă, așa că se
poate renunța, de fapt, la tobele de eșa
pament.

respunde exigentelor de perspectivă pri
vind condițiile de locuit, așa cum se pro
filează ele . pentru ultimul deceniu al aces
tui secol. Autorii proiectului au acordat o
atenție deosebită diminuării consumului
de căldură prin sistemul de încălzire cen
trală. Acesta va fi cu 25 la sută mai redus
decît cel prevăzut prin normele actuale.
Printre particularitățile acestei case trebuie
menționați pereții despărțitori — ușori și
detașabili — fabricați din lemn, care vor
permite rapida transformare, in funcție de
cerințe, a interiorului locuințelor.

• O CASĂ DE ANTICIPAȚIE.

este în mare măsură condiționată de
schimburile termice dintre oceane și ma
sele continentale. De aceea, pentru a înțe
lege mai bine care au fost evoluțiile, in
timp, ale climei, trebuie să se coreleze
datele din domeniul marin cu cele conti
nentale. Așa au și procedat specialiști ai
Institutului de geologie din Bordeaux care

La Valtice, în Cehoslovacia, se realizează,
în prezent, un imobil experimental, prin
colaborarea a două unități din Gottwaldov,
respectiv Institutul de cercetări în con
strucții și întreprinderea locală de con
strucții. Inițiatorii apreciază că acest imo
bil compus din nouă apartamente va co

• TĂLMĂCIRI CU AJUTORUL
POLENULUI ? Clima planetei noastre

au reușit să reconstituie. In linii mari, evo
luția vegetației și a climei în decursul ul
timului ciclu interglaciar. Pentru aceasta,
ei au studiat polenul prelevat din sedi
mente marine
de-a lungul Peninsulei
Iberice. într-adevăr, polenul permite re
constituirea și clasificarea
modificărilor
suferite de vegetația regională și, impli
cit, de clima continentală. Astfel, pentru
ultimul ciclu interglaciar, s-a pus in evi
dență dezvoltarea succesivă a diferitelor ti
puri de arbori. S-au determinat, totodată,
condițiile în care s-a produs ultima glaciațiune, care prefigurează poate scenariul vii
toarelor evoluții ale climei. Ea pare să fi
fost precedată de o timpurie dezvoltare a
calotei glaciare pe continentul nord-american, in timp ce zona nord-estică a Ocea
nului Atlantic și zona corespunzînd părții
occidentale a Europei beneficiau de o cli
mă net temperată.

•

UN POMPEI VEGETAL. în

R.S.S. Tadjică, turiștilor li se propune o
inedită plimbare printr-o pădure formată

cu milioane de ani în urmă. Ea a fost
descoperită pe un versant muntos dispus
de-a lungul rîului Iagnob. Trunchiurile
pietrificate, numeroasele amprente de fe
rigi și plante din familia ecvizetaceelor
oferă o imagine grăitoare pentru bogăția
florei tropicale din această zonă. într-o
epocă geologică îndepărtată, clima acestor
locuri era asemănătoare cu actuala climă
de pe țărmul sudic al Australiei. în tufi
șurile pietrificate, paleobotaniștii au des
coperit peste 50 de specii de plante, printre
care se numără și unele foarte rare, cum
ar fi arborele Ginkgo, în prezent aproape
complet dispărut de pe Terra. Multi copaci
din pădurea pietrificată s-au conservat
perfect. Conservarea pădurii a fost favori
zată de o calamitate naturală ce a avut loc
cu milioane de ani în urmă. Se presupune
Că un puternic torent de pietre și noroi
s-a prăvălit din munți, înghițind totul în
cale și cuprinzînd plantele ca într-o cutie
de conserve. Săpăturile continuă, așa că
se așteaptă noi descoperiri interesante.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Schimb de mesaje
intre tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Jambin Batmunh
ULAN BATOR 29 (Agerpres). —
Din partea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Jambin Batmunh,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, un salut cordial și
cele mai bune urări de sănătate și
fericire, de succes deplin lucrărilor.
Congresului al XIX-lea al P.P.R.M.,
iar poporului mongol prieten urări
de noi împliniri în construirea so
cietății socialiste, în transpunerea în
viață a hotărîrilor actualului congres
al partidului.
Mulțumind pentru urări și sen
timentele
prietenești
exprimate,
tovarășul Jambin Batmunh a ru
gat să fie transmise tovarășului
Nicolae Ceaușescu calde salutări
prietenești, multă sănătate, putere de
muncă, fericire personală, iar po

porului român urări de noi și tot
mai mari succese in înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XIII-lea al
P.C.R., în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.
Schimbul de /nesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul
general al C.C. al P.P.R.M. a tova
rășei Maria Ghițulică, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației partidului nos
tru la lucrările celui de-al XIX-lea
Congres al P.P.R.M.
Tovarășul Jambin Batmunh a ex
primat hotărirea Partidului Popular
Revoluționar Mongol, a Republicii
Populare Mongole de a acționa pen
tru adincirea și diversificarea conti
nuă a relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre. .

Sub semnul rodnicei colaborări
între România si Zimbabwe

CONVORBIRI ROMÂNO-CHINEZE ORIENTUL MIJLOCIU
cu prilejul întîlnirii prietenești dintre reprezentanți
ai tineretului din cele două țări
BEIJING 29 (Agerpres). — Tova
rășul Nicu Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al C.C. al U.T.C., care, în fruntea
unei delegații de tineret din țara
noastră, a participat la deschiderea
oficială a întîlnirii prietenești dintre
reprezentanți ai tineretului din
România și ai tineretului din. R.P.
Chineză, s-a intîlnit cu tovarășul Hu
Qili, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Chinez.
In cursul convorbirii s-au relevat
pe larg raporturile de colaborare
existente intre organizațiile de tine
ret, studenți și copii din Republica
Socialistă România și Republica
Populară Chineză, evidențiindu-se
că intîlnirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului, român și
ai tineretului chinez constituie o ex
presie a evoluției mereu ascendente
a relațiilor de prietenie, solidaritate
militantă și colaborare pe linie de
tineret, pe baza legăturilor tradițio
nale dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez,
dintre popoarele și țările noastre, in
spiritul înțelegerilor realizate
cu
prilejul dialogurilor la cel mai

Comisia mixtă guvernamentală de
cooperare economică și tehnică — să
menționez in mod deosebit imensa
bunăvoință și prietenie pe care con
ducerea Republicii Socialiste Româ
nia le manifestă față de pqporul și
guvernul nostru. Dorința de a ne
sprijini a făcut posibilă această aso
ciere, care se adaugă acum șirului
de activități de colaborare dintre
țările noastre. Producția acestui trac
tor nu putea să vină la un timp
mai potrivit".
Au participat Simon Muzenda,
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Zimbabwe, președintele păr
ții zimbabweene, miniștri, alte per
soane oficiale, reprezentanți ai unor
firme. A fost de față ambasadorul
țării noastre la Harare.

consacrată situației economice critice din Africa
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite continuă lucrările sesiu
nii speciale a Adunării Generale a
O.N.U. consacrate examinării situați
ei economice critice din Africa.
Atit in documentul O.U.A., pre
zentat de președintele în exercițiu,
Abdou Diouf, cit și în numeroase
luări de cuvînt s-a subliniat că
o măsură esențială pentru redresa
rea economică a continentului afri
can o reprezintă eliberarea țărilor
africane de povara enormă a dato
riilor lor externe. Unele state occi
dentale au dat curs cererilor in fa
voarea sporirii asistenței și sprijinu
lui pentru soluționarea problemei,

„Să apărăm viața pe Pămînt!“
Congresul internațional al mișcării „Medicii lumii
pentru prevenirea războiului nuclear"
BONN 29 (Agerpres). — Joi s-au
deschis la Koln lucrările celui de-al
VI-lea Congres internațional al miș
cării ..Medicii lumii pentru preveni
rea războiului nuclear". Lucrările
actualului congres al acestei presti
gioase organizații obștești care mili
tează pentru prevenirea războiului
nuclear, pentru dezarmare si conso
lidarea păcii, se desfășoară sub de
viza mobilizatoare ..Să apărăm viața
pe Pămint !“.
Luind cuvintul în ședința de des
chidere a lucrărilor din partea co
președinților american și sovietic ai
acestei mișcări. B. Lown (S.U.A.) a
făcut un bilanț al activităților din
ultimii ani ale organizației, arătînd
că manifestările cadrelor medicale
pentru dezarmare nucleară au avut
un rol de o deosebită importantă în
conștientizarea oamenilor politici si
a publicului larg asupra pericolelor
incalculabile generate de cursa înar
mărilor nucleare. Noi am prezen
tat opiniei publice largi corte
giul de consecințe catastrofale ale
eventualei folosiri a armelor nu
cleare si am convins un număr tot

mai mare de oameni asupra faptului
că medicina nu va putea niciodată
să facă nimic pentru a elimina su
ferințele provocate victimelor răz
boiului atomic, chiar dacă ar fi vorba
doar de ameliorarea durerilor aces
tora.
In ședința inaugurală a mai luat
cuvintul. in calitate de invitat, pri
mul ministru al Noii Zeelande. David
Lange, care a evidențiat pericolele
fără seamăn pe care le reprezintă
arsenalele nucleare si s-a pronunțat
in favoarea întreprinderii neintirziate a unor măsuri de natură să pună
capăt cursei înarmărilor nucleare și
să conducă la eliminarea tuturor ar
melor nucleare si a celorlalte arme
de nimicire în masă. Vorbitorul a
apreciat că. în ciuda gravității si
complexității
problemelor
cursei
înarmărilor nucleare, omenirea in
ansamblul ei. guvernele statelor lu
mii dispun de posibilitatea încheierii
unor acorduri concrete de dezarmare
nucleară. în condițiile mobilizării
voinței politice si ale desfășurării cu
bună credință a unor negocieri se
rioase în sfera dezarmării nucleare'.

★
Delegația de tineret din Republi
ca Socialistă România s-a intîlnit,
în orașul Hangzhou, care găzduiește,
în continuare, manifestările înscrise
in programul întîlnirii prietenești, cu
reprezentanți ai conducerii locale de
partid și de stat, cu cadre ale orga
nizației de tineret. Cu acest prilej a
fost exprimată bucuria tinerilor, a
locuitorilor din orașul Hangzhou și
ai provinciei Zhejiang de a-i avea
ca oaspeți dragi pe reprezentanții
tineretului român, mesageri ai poli
ticii de prietenie, colaborare și pace
promovate cu consecvență de Româ
nia socialistă. S-a evidențiat că
această întîlnire prietenească repre
zintă o noua dovadă a relațiilor
strînse de- conlucrare, pe multiple
planuri, dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
Manifestările din cadrul întilnirii
prietenești continuă.

Sesiunea specială a Adunării Generale a 0. N. U.

■

Prezentarea oficială la Harare a primelor tractoare
românești asamblate în această țară
HARARE 29 (Agerpres). — La Ha
rare a avut loc lansarea oficială a
tractoarelor românești „U-500", ce se
asamblează pentru prima oară in
Zimbabwe.
In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej s-a reliefat că asamblarea pri
melor tractoare românești in Zim
babwe. realizată potrivit înțelegeri
lor convenite la cel mai inalt nivel,
deschide drumul pentru extinderea
cooperării economice reciproc avan
tajoase dintre cele două țări, con
stituind un sprijin pentru tinărul
stat african în realizarea primului
său plan cincinal, în lupta sa pen
tru independență economică. „Do
resc — a spus in cuvintul său Si
mon Muzenda. viceprim-ministru al
Guvernului Republicii Zimbabwe,
președintele părții zimbabweene în

înalt
nivel
între
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, și conducătorii de partid
și de stat din R.P. Chineză.

CONVENȚIE. în orașul Seghedin
din R. P. Ungară a avut loc sem
narea Convenției privind protecția
apelor riului Tisa și a afluenților
săi împotriva poluării. Au partici
pat reprezentanți din România.
Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria și
U.R.S.S.
CONVORBIRI SOVIETO-LIBIENE. La Moscova s-au încheiat con
vorbirile dintre Nikolai Rîjkov,
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și Abdel Salam
Jâlud. membru al conducerii rciVoluționare a Jamahirieî Libiene. Au
fost abordate — infoițmează agen
ția T.A.S.S. — probleme privind
dezvoltarea colaborării economice
bilaterale pe termen lung, precum
și aspecte ale situației internațio
nale.

LA BEIJING se desfășoară o în
tîlnire privind promovarea coope
rării economice și comerciale chino-japoneze, la care participă pes

detașindu-se de grupul principalelor
țări industrializate occidentale, care
recomandă abordarea chestiunii „de
la caz la caz“ și în cadrul institu
țiilor financiare internaționale.
Astfel, Canada a anunțat ■ că va
oferi un moratoriu de cinci ani în
privința rambursării creditelor pri
mite de țările subsahariene, in total
700 milioane dolari. Tot in următo
rii cinci ani, Olanda va reduce cu
circa 80 milioane dolari serviciul
datoriilor externe din partea țărilor
africane cu venituri mici, iar Dane
marca a anunțat anularea datoriei pe
care Tanzania o avea față de guver
nul danez.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — M.
Chebeleu transmite : Sub auspiciile
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă (A.P.S.R.), la Moscova. Iaroslavl
și Rostov au avut loc manifestări or
ganizate cu prilejul împlinirii a cinci
ani de la primul zbor cosmic comun
romăno-sovietic — 14—21 mai 19S1 —
realizat de primul cosmonaut al Re
publicii Socialiste România, Dumitru

Șeful Departamentului politic al
O.E.P., Faruk Khaddoumi, a declarat
intr-un interviu acordat ziarului egip
tean „Al Ahram“ că o conferință in
ternațională asupra Orientului Mij
lociu, sub auspiciile O.N.U., repre
zintă cea mai bună formulă pentru
soluționarea crizei din regiune.

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La
Varșovia a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., care
a analizat documentele prezentate de
Comisia de pregătire a Congresului
al X-lea al jiartidului cu privire
la modul în care au fost realizate
hotăririle forumului precedent al co

KUWEIT 29 (Agerpres). — Emirul
Kuweitului, șeicul Jăber Al-Ahmed
Al-Jaber Al-Sabah. l-a primit pe
Tariq Aziz, vicepremier și ministru
al afacerilor externe al Irakului,
care i-a inmînat un mesaj din par
tea președintelui irakian, Saddam
Hussein. După cum a menționat
Tariq Aziz, conținutul mesajului se
referă la relațiile bilaterale, precum
și la evoluția situației pe plan arab.
Vicepremierul și ministrul irakian
s-a intîlnit, de asemenea, cu omo
logul său kuweitian, Sabah Al-Ah
med Al-Jaber.
AMMAN 29 (Agerpres). — In cei
19 ani de ocupație a teritoriului de
pe malul de vest al Iordanului și a
zonei Gaza, forțele Israeliene de ocu
pație au demolat 15 370 locuințe, au
arestat 300 000 palestinieni și au de
portat 2 060, se arată într-un raport
elaborat de Ministerul iordanian pen
tru problemele teritoriilor ocupate.
Documentul publicat de ziarul „Al
Shaab“ și citat de agenția KUNA
relevă, de asemenea, că 4 950 pales
tinieni au fost întemnițați.

ILE DE PRESA
e scurt

Medicală a Mediteranei Latine și
Federația Medicală Arabă. Uniunea
Medicală Balcanică, cu sediul la
București, a prezentat raportul pe
tema aterosclerozei, evidențiinduse contribuția școlii medicale din
țara noastră in acest domeniu.

te 350 de delegați din cele două
țări. Printre problemele examinate
se află modalitățile de echilibrare
a schimburilor comerciale bilatera
le. adoptarea unor măsuri concrete
pentru extinderea comerțului în vii
torul apropiat și in perspectivă,
precum și căile de înlăturare a
obstacolelor care mai persistă in
acest domeniu, precizează agenția
China Nouă. ,

LA BELGRAD au început, joi,
lucrările celui de-al X-lea Congres
al Uniunii Sindicatelor din Iugosla
via (U.S.I.) — relatează agenția
Taniug. Lazar Djodjici, președintele
Consiliului U.S.I., a prezentat ra
portul intitulat „Uniunea Sindicate
lor din Iugoslavia in lupta pentru
înfăptuirea rolului hotăritor al cla
sei muncitoare". La congres parti
cipă și o delegație din partea
U.G.S.R.

REUNIUNE. In cadrul convorbi
rilor sovieto-americane de la Ge
neva in problema armelor nuclea
re și cosmice, joi au avut loc re
uniunile grupului de arme nuclea
re cu rază medie de acțiune și
grupului de arme cosmice, infor
mează agenția T.A.S.S.

REUNIUNE MEDICALA. La Pa
lermo a avut loc cel de-al treilea
Congres al Antantei Medicale Me
diteraneene. organizații medicală
neguvernamentală, creată de Uniu
nea Medicală Balcanică, Uniunea

u R S S: Manifestări organizate sub auspiciile Asociației
de prietenie sovieto-română

CAIRO 29 (Agerpres). — Vicepremierul și ministrul afacerilor exter
ne egiptean, Esmat Abdel Meguid,
a subliniat, intr-un interviu acordat
companiei britanice „BBC“, că Egiptul este dornic să continue efor
turile destinate soluționării conflic
tului din Orientul Mijlociu, eviden
țiind necesitatea ca toate părțile să
acționeze în direcția înaintării pro
cesului de pace.
El a adăugat că Egiptul consideră
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, sub conducerea lui Yasser
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., drept unicul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian.

PROPUNERE. La cererea părții
R.P.D. Coreene, la Panmunjon a
avut Ioc joi, 6- reuniune a Comi
siei militare de armistițiu (C.M.A.)
din Coreea — relatează agenția
A.C.T.C.
Reprezentantul
R.P.D.
Coreene a solicitat din nou părții
americane să dea curs propunerii
făcute de R.P.D. Coreeană. încă
din luna ianuarie, cu privire la
adoptarea măsurilor necesare în
vederea demontării tuturor insta
lațiilor militare și a posturilor mi
litare din zona de securitate co
mună. a limitării exercițiilor mili

Prunariu, șl pilotul cosmonaut so
vietic Leonid Ivanovici Popov.
In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost subliniate tradiționalele
relații de prietenie româno-sovietică.
A fost evidențiată semnificația pri
mului zbor cosmic româno-sovietic,
subliniindu-se necesitatea folosirii
cuceririlor științei și tehnicii exclusiv
în folosul păcii și progresului pe pla
neta noastră.

Ședința Biroului Politic al C. C. al P. M. U. P.
muniștilor polonezi. A fost prezen
tată, de asemenea, noua versiune a
Programului P.M.U.P., in care s-a
ținut seama de observațiile și pro
punerile rezultate din dezbaterea
documentului respectiv, relatează agenția P.A.P.

În pregătirea Congresului U. C. I.
BELGRAD 29 (Agerpres). — La
Belgrad s-au încheiat lucrările con
gresului Uniunii Comuniștilor din
Serbia, desfășurat in cadrul pregă
tirii celui de-al XIII-lea Congres
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla

via, informează agenția Taniug. în
funcția de președinte al Prezidiului
C.C. al Uniunii Comuniștilor din
Serbia a fost ales Slobodan Miloșevici.

Evoluția procesului de pace în America Centrală
MADRID 29 (Agerpres). — In
cursul unei întrevederi cu primul
ministru al Spaniei, Felipe Gon
zalez, vicepreședintele Nicaraguei,
Sergio Ramirez, a informat despre
evoluția procesului de pace în Ame
rica Centrală și despre ultimele
propuneri ale țârii sale privind
demilitarizarea regiunii — infor
mează agenția E.F.E.
Cu același prilej, Ramirez a re
afirmat voința guvernului Nicara
guei de a semna, la 6 iunie, „Actul
de pace și cooperare", elaborat de
„Grupul de la Contadora", și a sub
liniat necesitatea ca, in cazul in
care acest obiectiv nu se va reali

tare și a retragerii armelor gre,le
și automate din sectorul aferent
sediului C.M.A. Propunerea are ca
scop
atenuarea
tensiunii
in
Peninsula Coreea și crearea unui
climat favorabil dialogului dintre
Nordul și Sudul Coreii — a spus
reprezentantul R.P.D. Coreene.

„SOIUZ TM" REVINE PE PAMtNT. După încheierea programu
lui zborului comun cu stația sovie
tică orbitală „Mir", nava cosmică
de transport „Soiuz TM" s-a des
prins de aceasta. Timp de sase zile
au fost testate diverse componente
ale lui ..Soiuz TM", iar cu ajutorul
motoarelor navei a fost corectată
traiectoria orbitei întregului com
plex. Este prevăzut ca aterizarea
lui „Soiuz TM" să aibă loc la 30
mai. In continuare, zborul comple
xului spațial „Mir" — „Progress-26"
se va desfășura in regim automat,
transmite aaenția T.A.S.S.

CUTREMUR. După cum a anun
țat Institutul de geofizică al Aca
demiei bulgare de Științe. în dimi
neața zilei de 29 mai, în Bulgaria
a fost înregiștrat un cutremur cu
epicentrul la Blagoevgrad. în zona
epicentrului, cutremurul a fost de
4—5 grade pe scara Medvedev. Nu
s-au înregistrat victime și distru
geri.

za. „să se depună în continuare
eforturi pentru ca procesul de edi
ficare a păcii să rămină deschis".

WASHINGTON 29 (Agerpres). —
Președintele
Hondurasului,
Jose
Azcona, a subliniat că recenta în
tîlnire la nivel înalt a celor 5 țări
din America Centrală, desfășurată
în orașul guatemalez Esqtiipolas,
constituie „un efort adițional pen
tru degajarea unei soluții pașnice și
negociate la problemele regiunii, care
se poate materializa prin semnarea
la 6 iunie a Actului de la Contado
ra privind pacea și cooperarea în
America Centrală",

Conflictul
dintre Irak și Iran
BAGDAD 29 (Agenpres). — Avioa
ne de luptă irakiene au lovit o țintă
navală în apropiere de coastele Ira
nului, informează un comunicat mi
litar difuzat la Bagdad. Forțele ae
riene irakiene au întreprins aproape
100 de misiuni de luptă asupra con
centrărilor de trupe și pozițiilor ira
niene de-a lungul întregii linii a
frontului. Totodată, unitățile irakie
ne au anihilat acțiunile ofensive ale
trupelor iraniene în peninsula Fao,
in sectorul Maisan și la est de Basra.
Artileria grea iraniană a bombar
dat mai multe localități irakiene din
zona de frontieră.

TEHERAN 29 (Agerpres). — După
cum informează . agenția IRNA, ar
tileria iraniană a supus unui intens
bombardament pozițiile irakiene în
sectorul de nord al frontului. în
cursul luptelor din sectoarele central
și de sud ale frontului, forțele ira
niene au scos din luptă peste 50 de
militari irakieni și au distrus cîteva
depozite de muniții.
Artileria grea irakiană a bombardat
orașul iranian Abadan.

I.

BELGIA

EXTINDEREA COOPERĂRII INTRE ȚĂRILE 1N CURS DE DEZVOITARE
-o importantă cerință a progresului lor economico-social
înrăutățirea considerabilă a situa
ției economice a majorității țărilor
in curs de dezvoltare ca urmare a
practicilor marilor puteri imperialis
te. ale capitalului financiar, ale mo
nopolurilor internaționale, care duc
o politică deliberată de exploatare și
asuprire neocolonială in aceste zone
ale lumii, a făcut să crească rolul și
importanța acțiunilor comune ale
statelor angajate pe calea dezvoltă
rii, in cadrul
unei colaborări re
ciproc avantajoase.
Extinderea cooperării „Sud-Sud“,
cum mai este denumită colaborarea
dintre țările în curs de dezvoltare,
s-a impus cu atit mai mult, cu cît
atit așa-numitul „dialog Nord-Sud"
(intre statele occidentale industria
lizate și cele rămase in urmă), ca și
încercările de lansare a unor nego
cieri economice globale, sub auspi
ciile O.N.U., s-au împotmolit, fără a
produce rezultatele dorite și aștepta
te. Pe de altă parte, așa cum o do
vedesc realitățile din economia mon
dială, fenomenele de redresare eco
nomică înregistrate în unele state
dezvoltate nu au avut vreun „reflex"
notabil asupra economiilor țărilor in
curs de dezvoltare. Mai mult decît
atit, cum o arată diferite statistici
și bilanțuri efectuate de instituții
autorizate ale O.N.U.. tendința spre
degradare a economiilor țărilor in
curs de dezvoltare a fost agravată
de transferul masiv de capital din
aceste țări spre statele industriali
zate. îndeosebi pe canalul dobinzilor
înalte, exagerate.
Efectele nocive — pe termen lung
— ale practicilor marilor monopo
luri, ale capitalului
financiar și
bancar sînt
relevate pregnant de
ponderea total
disproporționată a
țărilor în curs de dezvoltare — de
ținătoare ale celor mai însemnate
resurse naturale și de forță de mun
că — în producția industrială mon
dială. Astfel, într-un interval de 20
de ani (1963—198.3), ponderea țărilor
în curs de dezvoltare in producția
industrială mondială nu a crescut
decît cu 2,9 la sută, ajungînd de la
8.1 la sută la numai 11 la sută. Fapt
și mai concludent : între anii
1978—1982, cu toate că unele dintre
țările respective au realizat indici
de dezvoltare a industriei mai mari,
pe ansamblu s-a înregistrat o stag
nare. determinată in bună măsură
de criza economică mondială, care a
afectat cel mai puternic acest grup
de state. Defalcată pe continente, la
sfîrsitul perioadei, ponderea respec
tivelor zone in producția mondială
era următoarea : Africa — 1,11 Ia
sută ; Asia de Vest — 0.80 la sută ;
Asia de Sud-Est — 3,43 la sută ;
America Latină — 5.68 la sută.
Și mai neliniștitor este faptul că
— așa cum o demonstrează ultimul
raport global al O.N.U.D.I. — de la

începutul actualului deceniu, pro
ducția industrială a țărilor in curs
de dezvoltare și-a incetinit foarte
mult ritmul de creștere — 4,7 la sută
în 1980 ; 0,6 la sută in 1981 ; 1,8 la
sută in 1982 ; 0,9 la sută in 1983 și
2,8 La sută in 1984. Datele pentru
1985 indică prelungirea acestui pro
ces.
Dezvoltarea anemică, realizată și
ea doar in foarte puține țări, a
industriei a avut, cum era și firesc,
efecte negative adinei asupra evo
luțiilor economice in ansamblu ale
statelor respective, influențînd asu
pra ritmului' mediu anual de crește
re a produsului intern brut, care in
perioada 1981—1985 a fost doar de
1,86 la sută față de 5,4 la sută in de
ceniul trecut și de obiectivul strate
giei internaționale a dezvoltării pen
tru actuala decadă, de 7 la sută. în
plus, potrivit prognozelor institute
lor specializate, chiar dacă perioada
de criză va fi depășită și rata de
creștere va trece peste 5 la sută în
perioada 1985—1990, ea va fi mai
mică decît aceea din anii ’70.
Fără îndoială, criza ecpnomică
mondială a contribuit apreciabil la
încetinirea și, in unele cazuri, chiar
la paralizarea programelor de in
dustrializare . ale anumitor țări in
curs de dezvoltare, a creșterii lor
economice în general. Dar — așa
cum este evidențiat de numeroase
statistici internaționale, ca și de de
clarații ale unor factori responsabili
din țările respective — la starea de
lucruri existentă s-a ajuns mai ales
datorită politicilor economice, co
merciale, financiare și de credit adoptate de principalele țări capita
liste pentru a-și facilita ieșirea din
criză și a-și prezerva statutul privi
legiat în actualul sistem economic
internațional. Astfel, creșterea exce
sivă a dobinzilor bancare, care a
sporit considerabil povara datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare — statele latino-americane, de
pildă, au plătit numai în ultimii
patru ani la capitolul dobînzi circa
106 miliarde dolari — s-a corobo
rat cu manevrarea de către compa
niile transnaționale a prețurilor de
pe piața internațională a produselor
tradiționale de export ale acestor
state, făcîndu-le să înregistreze doar
în anul 1985 pierderi în valoare de
65 de miliarde de dolari și obligîndu-le la noi și draconice reajustări
ale programelor economice și so
ciale.
Confruntate cu această situație, cu
lipsa de voință politică a marilor
țări capitaliste industrializate tie a
angaja un autentic „dialog NordSud", de a se angaja in negocierile
economice globale sub auspiciile
O.N.U.,
intensificarea colaborării
intre țările în curs de dezvoltare și
consolidarea unității lor de acțiune *

s-au impus ca principale căi și mo
dalități de rezolvare, cu forțe comu
ne. a problemelor dezvoltării, de
depășire
a dificultăților provocate
de criza economică mondială, spo
rind, totodată,
capacitatea lor de
negociere cu statele occidentale in
dustrializate.
Desigur, extinderea și intensifica
rea relațiilor de conlucrare între ță
rile în curs de dezvoltare nu implică
și nu înseamnă cîtuși de puțin restringerea raporturilor cu statele in
dustrializate avansate. Este profund
nocivă interpretarea pe care o dau
unele cercuri reacționare cooperării
țărilor in curs de dezvoltare — in
sensul degajării statelor avansate
de orice răspunderi, de orice obli
gații, în sensul „retragerii lor de
oferte", spre a se lăsa țările rămase
in urmă să se zbată în dificultăți.
Realitatea este că statele avansate
economic au mari obligații față de
țările in curs de dezvoltare — multe
din acestea au fost înainte colonii
sau semicolonii ale lor, pe seama
cărora au obținut venituri imense —
și au, de aceea, datoria <le a le
ajuta să progreseze. Legile obiective ale dezvoltării sănătoa
se, echilibrate a întregii econo
mii mondiale impun o largă cola
borare internațională, fundamentată
pe principiile echității și deplinei
egalități in drepturi, reciproc avan
tajoasă ambelor categorii de țări. în
acest sens se impun in mod obiec
tiv desfășurarea unui comerț mon
dial liber de orice restricții, de ba
riere artificiale sau condiționări ne
economice. asigurarea pe cele mâi
diferite căi
a capitalului necesar
finanțării programelor de dezvoltare,
a transferului de tehnologie de care
au nevoie economiile lumii a treia.
Promovarea unei ample conlucrări,
pe cele mai diferite planuri, intre
țările in curs
de dezvoltare este
binevenită și din cauze
care țin
— dincolo de diferențierile dintre
ele din punct de vedere al potenția
lului economic, al situării geografice
sau tradițiilor istorice — de simili
tudinea preocupărilor lor sub tRighiul
creșterii capacităților productive, ai
depășirii rămînerilor în urmă, mo
dernizării echipamentelor industriale
și ridicării nivelului de trai. Acestea
exprimă interese comune, de o în
semnătate majoră, care poț și tre
buie să constituie o platformă sta
bilă. obiectivă, pentru intensificarea
cooperării intre țările in curs de
dezvoltare. Pe de altă parte, dacă
în cadrul „dialogului Nord-Sud“ se
confruntă, adesea, interese profund
divergente, în raporturile „Sud-Sud“,
toate țările participante pornesc de
la premise și scopuri comune. Tot
odată, așa cum o arată realitatea, în
multe cazuri, caracterul complemen
tar al economiilor, precum, adeseori,

și apropierea geografică se consti
tuie în factori favorizanți, ajutători,
în eforturile acestor țări de a căuta
soluțiile de rezolvare a problemelor
cu care sînt confruntate.
Preocupările pentru extinderea și
intensificarea cooperării „Sud-Sud"
și-au găsit expresie concretă intr-o
serie de inițiative, acțiuni și platfor
me comune, ca și in constituirea unei
adevărate rețele de organizații și
organisme menite să structureze și
să impulsioneze activitatea desfășu
rată in acest scop. Pe „harta Sudu
lui" au apărut, astfel, „Pactul Andin"
,>,S.E.L.A.“, „A.S.E.A.N.", „Comuni
tatea economică a țărilor Africii
Centrale", „Consiliul de cooperare al
țărilor din Golf" și altele. Totodată,
prin Programul complex de coope
rare economică între țările in curs
de dezvoltare, formulat in cadrul
„Grupului celor 77", in 1976 ia
Ciudad de Mexico, program ce a
căpătat un contur mai precis prin
planul de acțiune de la Arusha,
adoptat trei ani mai tîrziu, și prin
Programul de acțiuni de la Caracas,
adoptat in 1981, au fost stabilite ca
domenii prioritare de cooperare in
dustria, tehnologia, agricultura, ener
gia, comerțul, relațiile financiare și
altele. Elocvent din acest punct de
vedere este programul de dezvoltare
economică pe perioada 1986—1990,
adoptat de statele africane la reu
niunea la nivel inalt a O.U.A. de la
Addis Abeba, a cărui esență constă
în bizuirea pe forțele proprii — pro
gram ce se află în centrul dezbate
rilor sesiunii
speciale a Adunării
Generale a O.N.U., in curs de des
fășurare.
Transpunerea în viață a acestor
programe, ca și a altor inițiative și
acțiuni, desfășurate în același sens,
a dus la înregistrarea unor rezultate
notabile.
atit în ceea ce privește
cooperarea economică, tehnologică și
financiară, cit și în cadrul schimbu
rilor comerciale in interiorul acestui
?rup de state sau pe plan regional,
ntre formele de cooperare econo
mică și tehnologică se înscriu socie
tățile bi și multinaționale create de
țările în curs de dezvoltare cu po
tențial mai mare. Astfel, de pildă,
cea mai mare parte din cele 160 de
întreprinderi create de India în stră
inătate sînt societăți comune, iar 60
la sută din investițiile Americii La
tine privesc societăți mixte în țări
îh curs de dezvoltare. In prezent
există circa 963 de unități bi și
multinaționale, cu 1 364 de filiale, in
care partenerii sint țări în curs de
dezvoltare. Initiative similare pot fi
consemnate și in sectoarele bancar
și financiar pentru asigurarea mij
loacelor necesare aplicării unor pro
grame de interes comun, atit în ca
drul organizațiilor regionale din

America Latină, cît și din Africa,
Asia sau din Orientul Mijlociu.
Pe de altă parte, măsuri cum ar
fi tratamentele preferențiale in do
meniul comercial între țările mem
bre ale organizațiilor regionale, în
lăturarea barierelor vamale sau uni
ficarea taxelor vamale, crearea de
„regiuni ale liberului schimb" au
stimulat comerțul intre statele în
curs de dezvoltare. Astfel, in anul
1983, schimburile reciproce între
aceste țări reprezentau deja 30,2 la
sută din comerțul exterior total al
lumii a treia (comparativ cu 23 la
sută in 1979).
Constituie un merit larg recunos
cut al președintelui României socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de a fi formulat incă in urmă cu
două decenii conceptul cooperării pe
multiple planuri — politic, economic,
tehnico-știintific și cultural — între
țările in curs de dezvoltare in scopul
asigurării progresului lor economic
și social mai accelerat, al consolidă
rii poziției lor in dialogul cu sta
tele industrializate. în deplin acord
cu această concepție originală, de
amplă perspectivă istorică, România
socialistă; în ansamblul politicii sale
externe, a pus un accent special pe
extinderea relațiilor politice, econo
mice și culturale cu țările in curs de
dezvoltare.
Ca urmare, a crescut
ponderea acestui grup de state in
sistemul relațiilor economice externe
ale României. în același timp. Româ
nia socialistă a desfășurat o politică
activă, constructivă și perseverentă,
atit în cadrul O.N.U.. al altor orga
nisme internaționale, cît și în
„Grupul celor 77".
din care face
parte. în sprijinul unei largi coope
rări între țările in curs de dezvol
tare.
Pornind de la actualele stări de
lucruri din economia mondială —
care au dus la înrăutățirea conside
rabilă a situației țărilor în curs de
dezvoltare, prin politica deliberată
de exploatare și asuprire promova
tă de marile monopoluri, ca și de la
lipsa de rezultate
a tratativelor
„Nord-Sud". se impun — arată
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca o
necesi'tate vitală, extinderea și inten
sificarea cooperării „Sud-Sud", întă
rirea solidarității și conlucrării între
statele in curs de dezvoltare, pentru
depășirea dificultăților cu care se
confruntă și relansarea economiilor
lor, pentru angajarea unui real și
autentic dialog intre statele dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare, in
cadrul unei conferințe mondiale sub
egida O.N.U., in scopul instaurării
unei noi ordini economice și pftlitice
internaționale.

Valentin PĂUNISCU

Bugetul de austeritate impune noi sacrificii
oamenilor muncii
BRUXELLES 29 (Agerpres). —
Camera Reprezentanților a Belgiei
a votat împotriva moțiunii de cen
zură depuse de opoziție față de mă
surile economieo-financiare de auste
ritate ale guvernului de centrudreapta condus de Wilfried Martens.
Cabinetul de coaliție, alcătuit din
social-creștinl și liberali, dispune in
parlament de o majoritate de 9
mandate, fapt ce i-a permis să
respingă moțiunea de cenzură..
După ce guvernul Martens a anunțat că va proceda. în următoa
rele 16 luni, la reducerea cu 195
miliarde franci belgieni
(4,4 mi
liarde dolari) a cheltuielilor publice
în scopul redresării bugetului, in
Belgia au fost inițiate o serie de
acțiuni greviste, s-au desfășurat de
monstrații și mitinguri. In cadru]
acestora, milioane de oameni ai
muncii au evidențiat consecințele
grave pe care le au măsurile guver
namentale cu precădere asupra sec-

toarelor asistenței sociale și învățămîntului, a altor servicii publice,
asupra nivelului de trai. Totodată,
diferite categorii profesionale și-au
manifestat protestul față de faptul
că reducerea cheltuielilor publice se
va solda cu pierderea a numeroase
locuri de muncă. Grevele și alte
acțiuni revendicative din Belgia du
rează de peste trei săptămîni.
Agențiile de presă informează, de
asemenea, că și Confederația Sin
dicatelor Creștine (C.S.C.), care spri
jină guvernul de centru-dreapta, s-a
desolidarizat de acesta. C.S.C. evi
dențiază — într-un document — că
o: serie de măsuri sînt inacceptabi
le, .sacrificiile fiind impuse unila
teral oamenilor muncii și categorii
lor celor mai defavorizate", infor
mează agenția Associated Press, Fe
derația Generală a Muncii din
Belgia a anunțat pentru zilele ur
mătoare noi acțiuni greviste.

R.S.A.
Represiuni inumane împotriva
luptătorilor antiapartheid
PRETORIA 29 (Agerpres). — în
multe zone din Republica Sud-Africană, incidentele rasiale sînt din ce
în ce mai numeroase, demonstrind că
intervenția brutală a politiei, folosi
rea unor agenți plătiți să saboteze
mișcarea antiapartheid nu pot stă
vili revolta populației negre majori
tare. Astfel, in urma unor adevărate
lupte de stradă intre luptătorii pen
tru abolirea apartheidului și elemente
plătite de poliție desfășurate săptămina trecută la Crossroads au fost
ucise cel puțin 44 persoane, dintre
care 42 au decedat m incendiile
care au pirjolit zona ciocnirilor. Referindu-se la situația din Crossroads,
corespondentul
agenției
France
Presse informează că in rindul popu
lației negre se află sute de răniți,
iar numărul celor care nu mai au
adăpost se ridică la 35 000. în mo
mentul de față, nenumărate buldo
zere îndepărtează ultimele resturi
din ceea ce a mai rămas din locuin
țele improvizate pe o suprafață de
24 hectare.
Agenția Reuter informează că îm
potriva negrilor de la Crossroads,
care se pronunță pentru abolirea le
gilor rasiste, au fost folosite echipe
de ucigași de profesie. Un tinăr ne
gru, Abraham Zuale, a dezvăluit la
o conferință de presă că a fost plătit
de către poliție cu suma de 500 rând
(235 dolari) pentru a face parte ,din• tr-o echipă de 13 oameni care să ac
ționeze armat împotriva luptătorilor
antiapartheid din Crossroads.
Referindu-se la situația dramati
că din acest ghetou negru, reverendul
Allan Boesak, președintele Alianței
mondiale a bisericilor reformate

(W.A.R.C.), care a vizitat miercuri
zona Crossroads, a acuzat politia de
a fi „stabilit un nou record de bes
tialitate". El a declarat presei că
va aduce Ia cunoștința opiniei pu
blice internaționale practicile sîngeroase la care se dedau acum autori
tățile sud-africane.
Un alt fapt petrecut în R.S.A. de
notă acțiunile inumane ale organe
lor polițienești. Miercuri, un tribunal
sud-african a fost nevoit să condam
ne la închisoare doi polițiști care au
ucis doi școlari și au rănit grav pro
fesori de la o școală a populației de
culoare din Port Elizabeth.
In alte zone ale R.S.A.. in cursul
manifestațiilor
antiapartheid.
au
fost ucise, in ultimele 24 de ore. alte
șase persoane, relevă agenți^ U.P.I.

LUSAKA 29 (Agerpres). — In ca
pitala Zambiei s-au încheiat convor
birile dintre Oliver Tambo. președin
tele Congresului Național African
(A.N.C.), organizație a populației de
culoare interzisă în R.S.A., și un
grup de oameni de afaceri reprezentînd Camera de comerț (NAFCOC)
din Africa de Sud. într-un comuttnicat comun, dat publicității la Lu
saka. se relevă că „NAFCOC poate
să joace un rol major in crearea
unui stat unit, democratic și nerasial
îh Africa de Sud". Același document
relevă că NAFCOC se pronunță pen
tru legalizarea tuturor organizațiilor
politice, eliberarea deținuților politici,
pentru a lua parte la un dialog cu
guvernul sud-african în condițiile in
care problema apartheidului ar urma
să fie rezolvată prin mijloace paș
nice.
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