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— H O T A R î R E A 
cu privire la adoptarea cuvintârii 

tovarășului Nicolae Ceausescu
— rostită la Congresul al III-lea al consiliilor de conducere 

ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură 

și gospodărirea apelor —

ca program de acțiune si muncă al tuturor
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, exprimind hotărîrea fermă 

a tuturor oamenilor muncii de pe ogoare de a acționa cu energie 

și pasiune revoluționară pentru a transpune in viață indicațiile 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru a asigura 

avintul și mai puternic al agriculturii românești, 

ieri și-a încheiat lucrările

MARELE FORUM AL ȚĂRĂNIMII

oamenilor muncii din 
alimentară, silvicultură

Congresul al III-lea al consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al întregii țără
nimi, al consiliilor oamenilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultură și gospodărirea 
apelor acordă cea mai înaltă apreciere tezelor, 
orientărilor și sarcinilor de excepțională însem
nătate cuprinse în magistrala cuvîntare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, rostită la deschiderea lucrărilor con
gresului.

In unanimitate, cei 11 000 de participanți la 
congres hotărăsc adoptarea Cuvîntării, docu
ment de excepțională importanță pentru deveni
rea agriculturii noastre socialiste, drept Program 
de acțiune și muncă pentru organele și organi
zațiile de partid, pentru organele de stat și eco
nomice, pentru organizațiile de masă și obștești, 
pentru toți oamenii muncii din agricultură, in
dustria alimentară, silvicultură și gospodărirea 
apelor în vederea înfăptuirii noii revoluții agra
re în țara noastră, creșterii accentuate a produc- 

agricultură, industria 
si gospodărirea apelor 
ției și productivității muncii, sporirii eficienței 
economice în aceste importante ramuri și sec
toare, corespunzător sarcinilor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

Manifestîndu-și cu entuziasm adeziunea de
plină față de acest amplu și însuflețitor docu
ment programatic, dragostea și admirația ne
țărmurită față de conducătorul iubit și 
stimat al partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, participanții la 
congres se angajează solemn, în spirit revolu
ționar, să dea deplina dovadă a capacității lor 
de muncă, să mobilizeze puternic toate forțele 
umane și materiale la înfăptuirea neabătută a 
planului de producție pe acest an și pe întregul 
cincinal, a sarcinilor mărețe ce revin agricultu
rii, industriei alimentare, silviculturii și gospo
dăririi apelor în cadrul amplului program ini
țiat de partid de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare fermă a 
pa,triei spre comunism.

Sîmbătă, 31 mal, s-au Înche
iat lucrările Congresului al 
III-lea al consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii țărănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii 
din industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, 
care, prin importanta probleme
lor dezbătute și a hotâririlor a- 
doptate. avind la bază magis
trala cuvîntare a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se înscrie 
ca un eveniment de seamă in 
viata social-poiitică a tării. în 
dezvoltarea democrației noastre 
muncitorești-revolutionare.

In ultima zi. congresul și-a 
desfășurat lucrările in plen.

In ședința de dimineață, con
dusă de tovarășul Stefan Tolcer. 
directorul Trustului S.M.A. al 
județului Mureș, au luat cuvin- 
tul tovarășii Tudor Danacu, 
președintele C.A.P. Cezieni, ju
dețul Olt. Georgeta Oprea, se
cretar al Comitetului județean 
Giurgiu al P.C.R., Ion Neamu, 
directorul S.M.A. Miroși, jude
țul Argeș. Eugen Tarhon, mi
nistrul silviculturii, Lucreția 
Asoficăi. cooperatoare la C.A.P. 
Dumbrăveni, județul Suceava, 
Dumitru Radu Popescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, 
Eleonora Moga. director gene
ral al Direcției agricole jude
țene Tulcea. Petre Csicsio. pre
ședintele C.A.P. Turia. județul 
Covasna. Ioan Pop. președinte
le C.A.P. Sintandrei. județul 
Bihor. Ilie Leca. președintele 
C.A.P. Pristol, județul Me
hedinți. Emil Teodorescu. direc
torul I.A.S. Rîmnicu Vîlcea.

Participantii la dezbateri au 
relevat valoarea excepțională, 
teoretică și practică a cuvin- 
tării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia deschi
derea lucrărilor congresului, 
care orientează întreaga activi
tate consacrată înfăptuirii noii 
revoluții agrare in țara noas
tră. creșterii susținute a produc
ției și asigurării unei eficien
te sporite in aceste ramuri și 
sectoare ale economiei naționa
le. corespunzător prevederilor 
actualului plan cincinal, hotări- 
rilor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.

în cuvîntul lor, vorbitorii au 
reafirmat nețărmurita dragoste, 
stimă și recunoștință fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
cărui contribuție determinantă 
la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului constituie 
chezășia progresului multilate
ral al patriei noastre socialiste, 
binelui și fericirii poporului, 
afirmării puternice a României 
în lume.

In același timp, s-a dat ex
presie sentimentelor de pro
fund respect și aleasă pre
țuire față de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru aportul în
semnat la realizarea planurilor 
și programelor de dezvoltare
(Continuare in pag. a Il-a)

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Congresul al III-lea al consiliilor de condu
cere ale unităților agricole socialiste, al întregii 
țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvicultură și gospodări
rea apelor a analizat, cu inaltă responsabilitate 
și exigentă comunistă, in lumina clarvăzătoare
lor orientări cuprinse în magistrala dumnea
voastră cuvîntare — document pe care l-am 
adoptat ca program de muncă pentru viitor — 
rezultatele obținute de oamenii muncii de la 
sate in perioada 1981—1985, precum și căile și 
modalitățile de înfăptuire cu succes a noii revo
luții agrare — obiectiv fundamental stabilit de 
Congresul al XIII-lea pentru cel de-al 8-lea 
cincinal.

Evocînd cu mîndrie patriotică glorioasele tra
diții de luptă ale Partidului Comunist Român 
in cei 65 de ani de existență eroică, bogata sa 
activitate revoluționară pusă in slujba cauzei 
nobile a edificării socialismului și comunismu
lui pe pămîntul românesc, participanții la con
gres își îndreaptă gindul lor de cea mai înaltă 
stimă, de profundă dragoste și caldă recunoș
tință către dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit mi
litant revoluționar și patriot înflăcărat, ce v-ați 
dedicat întreaga viață, cu pilduitoare dăruire, 
luptei pentru libertatea, demnitatea și fericirea 
naț-iunii noastre, slujirii idealurilor de dreptate 
socială și națională, de independență și progres 
ale poporului român, înfloririi multilaterale a 
patriei.

Asemenea întregului nostru popor, țărănimea
— luptătoare neinfricată pentru apărarea gliei 
strămoșești, pentru păstrarea ființei naționale
— vede în personalitatea dumneavoastră de 
excepție întruchiparea cea mai luminoasă a dîr- 
zeniei revoluționare, a curajului și eroismului, 
calități ce s-au ilustrat cu deosebită pregnanță 
la procesul luptătorilor, comuniști și antifasciști 
de la Brașov din 1936. precum și cu ocazia ma
rilor demonstrații antifasciste de la 1 Mai 1939, 
în organizarea cărora un rol hotăritor l-ați avut 
dumneavoastră și tovarășa Elena Ceaușescu, 
exemple pilduitoare de militanți revoluționari, 
de luptători neobosiți pentru demnitatea și feri
cirea poporului, împotriva nedreptății și ex
ploatării, a fascismului și războiului, pentru vii
torul de aur al României.

Intr-o deplină unitate de simțire cu întreaga 
națiune, dăm o înaltă prețuire rolului hotăritor 
și contribuției dumneavoastră determinante la 
marile realizări ale poporului nostru din cea 
mai glorioasă perioadă a existenței sale 
multimilenare, pe care cu îndreptățită 
mindrie și înaltă cinstire o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", epocă ce a asigurat ridi
carea pe o treaptă nouă, înfloritoare a tuturor 
județelor patriei, a satului românesc, a nive
lului de viață și de civilizație al oamenilor 
muncii. însoțim omagiul nostru sincer de fier

binte recunoștință de cele mai alese urări de 
fericire, sănătate și multă putere de muncă in 
tot ceea ce faceți pentru binele poporului ro
mân, pentru triumful cauzei păcii, socialismului 
și progresului în lume.

împreună cu întregul partid și popor, dorim 
să vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae .Ceaușescu, cele mai profunde senti
mente de gratitudine pentru contribuția dum
neavoastră inestimabilă la definirea locului și 
rolului agriculturii în cadrul economiei națio
nale, pentru concepția științifică pe care o așe
zați la baza amplului proces de revoluționare a 
acestei ramuri deosebit de importante, la fun
damentarea opțiunii strategice de creare a unei 
agriculturi înaintate, de înaltă eficiență și pro
ductivitate, bazată pe cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, ceea ce a permis ca în cin
cinalul trecut să realizăm o tonă de cereale pe 
locuitor, cea mai mare producție obținută vreo
dată în țara noastră.

Acționind cu hotărîre pe baza orientărilor 
date de dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, beneficiind de spri
jinul generos și directa îndrumare și coordona
re a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate de seamă a 
partidului și statului nostru, savant de largă 
recunoaștere internațională, cercetarea științi
fică în domeniul agriculturii se va implica 
puternic in înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, prin descoperirea și punerea în va
loare a unor noi rezerve și posibilități menite 
să contribuie la creșterea continuă a producției 
vegetale și animale.

Țara întreagă, toți lucrătorii ogoarelor vă sint 
profund recunoscători dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar general, pentru 
tot ceea ce ați făcut și faceți in vederea dezvol
tării și modernizării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, extinderii irigațiilor și a altor lu
crări de înnobilare a pămintului, introducerii 
de noi tehnologii in cultura plantelor și creș
terea animalelor, îmbunătățirii organizării mun
cii și a. producției, aplicării mecanismului eco- 
nomico-financiar și perfecționării sistemului da 
conducere a unităților agricole.

Acum, la începutul unui nou cincinal, ce va 
marca trecerea tării noastre intr-o etapă supe
rioară de dezvoltare, ne angajăm solemn în fața 
dumneavoastră ca, sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, să muncim cu abne
gație și dăruire, cu Înalt spirit revoluționar 
pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
noii revoluții agrare, pe care -le-ați definit cu 
atita claritate și temei științific, a sarcinilor ce

ne revin din hotărîrile istorice adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Pornind de la aprecierea dumneavoastră refe
ritoare.la însemnătatea deosebită pe care o are 
pămîntul ca principal mijloc de producție, ță
ranii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii, lu
crătorii- din întreprinderile agricole de stat, toți 
locuitorii satelor sint ferm hotăriți să utilizeze 
cu cea mai mare chibzuință fiecare palmă de 
pămint, să participe cu toate forțele Ia intro
ducerea in circuitul agricol a noi suprafețe de 
teren, să asigure, inclusiv prin extinderea cul
turilor intercalate și a celor succesive, folosirea 
intensivă a întregului fond funciar. Așa cum 
ne-ați indicat și cu acest prilej, vom acționa 
neabătut pentru. înfăptuirea principiilor socia
liste de retribuție, prin aplicarea cu fermitate 
a acordului global, astfel incit veniturile fiecă
rui cooperator și lucrător din agricultură să fie 
direct determinate de munca depusă.

Situînd în continuare în centrul atenției În
deplinirea obiectivului prioritar al agriculturii 
— producția de cereale — vom acționa cu cea 
mai mare răspundere, in spiritul cerințelor și 
exigentelor puse de dumneavoastră in fața ță
rănimii, pentru creșterea mai puternică a pro
ducției de cartofi, legume, fructe, struguri și 
plante tehnice.

Participantii la congres, analizînd, în spirit 
critic și autocritic, rezultatele obținute in cin
cinalul trecut in zootehnie, sint hotăriti să facă 
totul pentru a onora în mod exemplar sarcina 
trasată de dumneavoastră ca fiecare unitate de 
slat și cooperatistă să crească animale, să asi
gure sporirea efectivelor in ritmurile și pro
porțiile .stabilite. Vom acorda cea mai mare 
atenție îmbunătățirii activității de reproducție 
și selecție, aplicării cu strictețe a regulilor sa- 
nitar-veterinare. dezvoltării bazei furajere prin 
valorificarea in întregime a pășunilor și tinete
lor, prin gospodărirea judicioasă a tuturor re
surselor de hrănire a animalelor. Ne vom preo
cupa susținut de înfăptuirea exemplară a pro
gramelor cu privire Ia sericicultură, apicultura, 
piscicultura, creșterea iepurilor de casă și ani
malelor pentru blană, dezvoltarea la sate a in
dustriei mici.

Conștient! pe deplin că noua revoluție agra
ră Înseamnă producții cit mai ridicate cu chel
tuieli materiale cit mai reduse, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru .sporirea rodniciei pă- 
mîntului. vom crește cit mai multe animale și
(Continuare in pag. a 11-a)

CONGRESUL AL III-LEA AL CONSILIILOR 
DE CONDUCERE ALE UNITĂȚILOR AGRICOLE 

SOCIALISTE, AL ÎNTREGII ȚĂRĂNIMI, AL CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, 

SILVICULTURĂ SI GOSPODĂRIREA APELOR

1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI
A

înaltă răspundere pentru 
viitorul țării, pentru vigoarea 

și tinerețea poporului
Prima zi de iunie este pretutin

deni in lume „Ziua copilului". 
O zi in care cei mai mici locuitori 
ai planetei albastre se află in.cen
trul atenției mondiale, cind ome
nirea se îndreaptă, cu toată afec
țiunea, spre cele ’mai fragede 
vlăstare —, copiii. Ei simbolizează 
viitorul, ziua de miine a fiecărui 
popor, a întregii umanități. In 
această zi, mai mult ca in oricare 
din cele 365 ale anului, iar în 
acest an, în Anul Internațional al 
Păcii, mai intens ca oricind. gin- 
durile tuturor se împletesc in
tr-unui singur : pacea. Pentru ca 
gingașii muguri de om să înflo
rească, fără amenințarea norilor 
radioactivi, sub cerul pururi senin 
a] copilăriei este nevoie de liniște, 
de certitudinea zilei de miine, care 
aparține copiilor, tinerei generații 
de pe toate continentele.

Copiii României privesc cu în
credere viitorul, un viitor ocrotit 
cu părintească grijă de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eroul păcii, ale 
cărui inițiative și apeluri la pace 
și înțelegere au un puternic ecou 
internațional, de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Comitetu
lui Național „Oamenii de știință și 
pacea", savant de renume mondial, 
care depune o neobosită activitate 
pe tărim politic și științific pentru 
ca știința, cuceririle ei să serveas
că omului, îmbunătățirii vieții lui, 
dezvoltării libere a tinerilor, a 
copiilor. Pentru aceasta, recunoș
tința caldă a copiilor se face auzi
tă. nu o dată, in vers și cint. in 
poezie.

1 Iunie este sărbătorit, anul 
acesta, in tara noastră, sub sem
nul gloriosului jubileu al partidu
lui — împlinirea a 65 de ani de la 
făurirea sa. în bilanțul mărețelor 
înfăptuiri ale anilor socialismului, 
cele destinate tinerei generații sint 
dintre cele mai grandioase, mai 
elocvente pentru ilustrarea politi
cii umaniste a partidului nostru. 
Nu există localitate pe harta ță
rii care să nu dispună de instituții 
medicale, școli, grădinițe, așezămin
te culturale, baze sportive ai căror 
principali beneficiari sint copiii.

Pruncul adus pe lume in umbra 
căruței, pe brazdă — este o reali
tate dramatică rămasă între fi
lele cărții lui Alexandru Sahia. 
România se poate mindri cu insti
tuțiile sale medicale moderne, in 
care se nasc aproape toți copiii,

sub o strictă supraveghere medi
cală. și care din prima zi de viată 
și pină in pragul maturității le ur
măresc dezvoltarea, le îngrijesc 
sănătatea. Țara noastră dispune de 
o minunată bază materială desti
nată învătămintului de toate gra
dele. Aproape un milion de copii 
sint cuprinși in creșe și grădinițe, 
mii și .mii de școli iși deschid larg 
porțile, in fiecare toamnă, pentru 
ca încă o generație să pătrundă 
tainele cunoașterii, ale științei, al
tădată rezervate doar unor privile- 
gîați. Această puternică bază ma
terială, dascălii școlii românești 
asigură înfăptuirea dreptului la 
știința de carte al tuturor 
fiilor și fiicelor țării, le des
chid orizontul împlinirii profesio
nale, a personalității de mai tirziu, 
le îndrumă primii pași in viată, le 
sădesc in suflete sentimentul dato
riei fată de poporul căruia ii apar
țin, dragostea față de patrie și 
partid, respectul față de înaintași, 
față de istoria neamului.

Cheltuielilor însemnate de la 
bugetul statului, destinate bunei 
funcționări a tuturor lăcașurilor de 
învățămînt. cultură și sănătate. Ii 
s-au alăturat, incepind cu acest an, 
și importantele sume acordate, ca 
ajutor, mamelor cu mai multi 
copii, majorării alocațiilor de stat.
(Continuare în pag. a IV-a)
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CONGRESUL AL III-LEA AL ȚĂRĂNIMII

Telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Încheierea LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)
păsări, vom planta cit mai multi pomi și arbuști fruc
tiferi. vom ocroti și dezvolta cu maximă grijă pă
durile. vom păstra permanent puritatea de cristal a 
apelor tării, vom proteja natura și mediul ambiant.

Hotărîți să înfăptuiască exemplar sarcinile deose
bit de importante stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului cu privire la îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai al celor ce muncesc, oamenii mun
cii din domeniul industriei alimentare și al achizi
ționării produselor agricole vor face totul pentru creș
terea producției, diversificarea și îmbunătățirea ca
lității produselor alimentare, valorificarea superioară 
a materiilor prime agricole în unitățile prelucrătoa
re. O atenție deosebită vom acorda înfăptuirii pla
nului de contractări și achiziții în vederea constitui
rii la nivelurile prevăzute a fondului de stat, a fon
durilor pentru autoaprovizionarea teritorială, precum 
și a disponibilităților pentru satisfacerea altor nevoi 
ale economiei naționale și pentru export.

In spiritul concepției dumneavoastră profund no
vatoare de a situa consecvent la baza întregii acti
vități economico-sociale cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, cercetătorii, specialiștii, 
cadrele din invățămintul agricol își vor orienta eu 
mai multă Îndrăzneală, așa cum ne cereți în per
manentă, preocuparea în direcția generalizării în în
treaga agricultură a rezultatelor înregistrate de uni
tățile fruntașe, obținerii de noi soiuri de plante și 
rase de animale superioare, modernizării și perfec
ționării activității in toate sectoarele, formării de 
muncitori și specialiști agricoli cu dragoste de pă- 
mînt, de plante și animale, capabili să asigure în
făptuirea în cele mai bune condiții a noii revoluții 
agrare în patria noastră.

In spiritul cerințelor formulate de dumneavoastră in 
cuvintarea rostită la deschiderea forumului nostru, 
vom perfecționa continuu stilul șl metodele de muncă 
ale tuturor organelor agricole, vom deplasa centrul 
de greutate al activității noastre în unități și ferme, 
acolo unde se asigură realizarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare a agriculturii.

Indeplinindu-și cu înaltă competentă și răspundere 
marile sarcini ce le revin, perfectionîndu-și necontenit 
stilul șl metodele de muncă, organele agricole, totl 
factorii cu atribuții in aceste domenii, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid. își vor in
tensifica și diversifica activitatea educativă de for

mare a omului nou, capabil să înțeleagă pe deplin 
marile sarcini pe care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le puneți astăzi în 
fata agriculturii, a societății românești și să le trans
pună în fapt cu pricepere și răspundere, cu înaltă 
competentă și spirit revoluționar.

Făcîndu-se ecoul simtămintelor celor mai profunde 
ale milioanelor de oameni ai muncii de la sate, ale 
întregii tărănimi, marele nostru forum își exprimă de
plina adeziune la politica externă a partidului și sta
tului, politică al cărei strălucit initiator șl neobosit 
promotor sînteti dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și pe care o urmăm și o 
înfăptuim neabătut, cu convingerea nestrămutată că 
ea răspunde deopotrivă năzuințelor fundamentale ale 
poporului român, cît și aspirațiilor vitale ale tuturor 
popoarelor de a trăi într-o lume a păcii și colabo
rării, eliberată de coșmarul unui cataclism nuclear.

Prin acțiunile și demersurile dumneavoastră stărui
toare, îndreptate în direcția opririi cursei înarmărilor, 
înfăptuirii dezarmării generale. în primul rind a celei 
nucleare, prin chemările vibrante la rațiune și lucidi
tate pe care le adresați oamenilor politici din întreaga 
lume în acest An International al Păcii, prin inițiati
vele de largă recunoaștere privind necesitatea rezol
vării tuturor problemelor litigioase dintre state numai 
pe cale politică, prin tratative, eliberarea popoarelor 
de povara cheltuielilor militare și Înfăptuirea noii or
dini economice mondiale, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați impus în 
conștiința umanității ca un mare Erou al păcii, În
țelegerii și colaborării internaționale.

Animați de cele mai inalte sentimente de mindrie 
patriotică de ț vă ști la cîrma destinelor partidului 
și ale țării pe dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, strălu
citul ctitor și strateg al victoriilor noastre, prezente 
și viitoare, vă încredințăm, în numele întregii tără
nimi. al oamenilor muncii din industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor, al tuturor locuitori
lor satelor, că vom face totul pentru a demonstra prin 
fapte hotărîrea noastră fermă de a ne aduce o con
tribuție tot mai puternică la înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea, pen
tru sporirea permanentă a aportului agriculturii și a 
celorlalte sectoare la înflorirea multilaterală a patriei, 
la ridicarea ei continuă pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației, la înaintarea fermă a 
României spre comunism.

economico-socială a patriei, la în
florirea continuă a științei, invăță- 
mîntului și culturii românești.

In spiritul orientărilor, sarcinilor 
și indicațiilor cuprinse în cuvintarea 
secretarului general al partidului, au 
fost examinate, în timpul dezbateri
lor, cu exigență și răspundere, re
zultatele obținute, precum și nea
junsurile manifestate, stabilindu-se 
măsurile ce se impun pentru îmbu
nătățirea întregii activități, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal. In acest sens, vorbitorul a 
subliniat că în fiecare unitate, la 
fiecare loc de muncă se acționează 
cu toată energia pentru întărirea or
dinii și disciplinei, generalizarea 
experienței înaintate, valorificarea 
pe un plan superior a resurselor ma
teriale și umane, aplicarea unor teh
nologii de lucru avansate, astfel în- 
cît, încă din acest prim an al cinci
nalului, să se înregistreze recolte și 
producții tot mai mari, în condiții 
sporite de calitate și eficientă.

în cadrul lucrărilor a fost expri
mată adeziunea deplină fată de po
litica externă, de activitatea desfă
șurată pe plan international de par
tidul și statul nostru, fată de acțiu
nile și inițiativele secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care s-au bucurat și se bucură de o 
largă recunoaștere internațională, 
constituind contribuții de preț la 
cauza păcii, destinderii, dezarmării, 
înțelegerii și colaborării în lume.

La dezbaterile în plen, precum și 
în cadrul Congresului al V-lea al 
U.N.C.A.P., în conferințe și consfă
tuiri au luat cuvîntul 325 tovarăși, 
reprezentînd unități din agricultură, 
industria alimentară, silvicultură, 
gospodărirea apelor, ministere și alte 
instituții centrale, organe județene 
de partid și de stat, institute de 
cercetare și învățămînt, țărani și 
lucrători agricoli din toate zonele și 
județele țării.

Apreciindu-se că problemele prin
cipale au fost dezbătute, s-a aprobat, 
la propunerea prezidiului, sistarea 
discuțiilor.

A urmat un moment de mare în
semnătate și semnificație. într-o 
însuflețitoare unanimitate, cu 
vii și îndelungi aplauze, par- 
ticipanții au aprobat HOTĂRÎREA 
CU PRIVIRE LA ADOPTAREA 
CUVÎNTĂRII TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ROSTITĂ 
LA CONGRESUL AL III-LEA AL 
CONSILIILOR DE CONDUCERE 
ALE UNITĂȚILOR AGRICOLE SO
CIALISTE, AL ÎNTREGII ȚĂRĂ
NIME AL CONSILIILOR OAMENI

LOR MUNCII DIN INDUSTRIA ALI
MENTARA, SILVICULTURA ȘI 
GOSPODĂRIREA APELOR CA 
PROGRAM DE ACȚIUNE ȘI MUN
CA AL TUTUROR OAMENILOR 
MUNCII DIN AGRICULTURA, IN
DUSTRIA ALIMENTARĂ, SILVI
CULTURĂ ȘI GOSPODĂRIREA 
APELOR.

Delegații la marele forum au ex
primat din nou voința fermă â mi
lioanelor de oameni ai muncii din 
aceste domenii ale economiei națio
nale de a face totul pentru trans
punerea neabătută în viață a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru realiza
rea, în cele mai bune condiții, a 
producțiilor prevăzute, pentru creș
terea contribuției lor la dezvoltarea 
generală a tării, la sporirea bună
stării întregului popor.

S-a trecut la adoptarea documen
telor înscrise pe ordinea de zi, do
cumente de o importantă deosebită 
pentru perfecționarea activității or
ganizatorice, de producție și econo
mice în toate ramurile, sectoarele șl 
unitățile componente ale Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.

A fost aprobat Raportul Consiliu
lui National al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor cu privire la înde
plinirea sarcinilor rezultate din pla
nul cincinal 1981—1985 și măsurile 
luate pentru realizarea și depășirea 
planului pe anul 1986.

S-au aprobat, de asemenea. Ra
portul privind sarcinile ce revin a- 
griculturii, industriei alimentare șl 
achiziționării produselor agricole, 
silviculturii și gospodăririi apelor 
din hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român, 
Planul unic de dezvoltare economi
co-socială a României în cincinalul 
1986—1990, precum și din progra
mele speciale ; Programul privind 
sarcinile ce revin unităților agri
cole socialiste, gospodăriilor popu
lației și întreprinderilor contractante 
în realizarea ritmică și integrală a 
sarcinilor de livrare a produselor 
agricole la fondul de stat și fondul 
de furaje, în înfăptuirea în bune 
condiții a programului de autocon- 
ducere și autoaprovizionare terito
rială ; Programul privind utilizarea 
rațională a produselor chimice ; 
îngrășăminte, erbicide, insectofungi- 
cide și a altor substanțe folosite 
pentru fertilizare, combaterea boli
lor și dăunătorilor, în vederea pre
venirii efectelor poluante asupra 
mediului înconjurător și sănătății 
omului.

Potrivit ordinii de zi, s-a trecut 
apoi la constituirea Consiliului Na

țional al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.

în unanimitate, congresul a apro
bat componenta nominală a consi
liului, alcătuit din 1169 membri.

în prima sa ședință plenară. Con
siliul Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor a ales în func
ția de președinte al consiliului și al 
biroului executiv al acestuia pe to
varășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului.

In continuare a fost aleasă o co
misie care să prezinte propuneri 
pentru funcțiile de vicepreședinți, 
secretari și ceilalți membri ai bi
roului executiv al consiliului na
țional.

Plenara a ales ca vicepreședinți 
ai consiliului național pe tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei alimen
tare și al achiziționării produselor 
agricole, Gheorghe David, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
agriculturii, Marin Vasile, președin
tele Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Eugen Tarhon, ministrul silvicul
turii, Ion Badea, președintele Con
siliului Național al Apelor, Tiberiu 
Mureșan, președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice. Secretari 
ai Consiliului au fost aleși tovarășii 
Constanța Balint, secretar de stat la 
Ministerul Industriei Alimentare și 
al Achiziționării Produselor Agricole, 
Ion Viorel Davidoiu, adjunct al mi
nistrului agriculturii. Membri ai 
biroului executiv al consiliului au 
mai fost aleși tovarășii Doina Va- 
siîescu, Ferdinand Nagy, Florea 
Gruia, Adelina Popescu Oprea, Ma
rin Capisizu, Maria Ștefan, Ion 
Rușinaru, Nicolae Giosan, Neculai 
Mantz, Costică Leu, Florentin-Doru 
Cîrpanu, Ioan Hera Cristian, Gheor
ghe Dinu, Marin Ion.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Dincă a spus : •

în numele Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
vă rog să-mi îngăduiți să exprim cu 
vie emoție și recunoștință cele mai 
calde mulțumiri pentru încrederea 
ce ne-a fost acordată. în același 
timp, doresc șă exprim angajamen
tul nostru ferm de a nu ne precupeți 
eforturile pentru a îndeplini exem
plar îndatoririle ce ne revin, pentru 
a da viață perspectivelor luminoase 
deschise agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodăririi 
apelor de Congresul al XIII-lea al 

partidului și strălucita cuvîntare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
acest congres, pentru a ridica activi
tatea în aceste importante ramuri șl 
sectoare ale economiei naționale la 
nivelul actualelor exigențe, asigu- 
rînd creșterea și modernizarea con
tinuă a producției.

în înfăptuirea acestor obiective 
vom avea permanent drept far 
călăuzitor orientările și indicațiile 
deosebit de prețioase pe care 
ni le-a dat mult stimatul și 
iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în magistrala cu
vîntare rostită la congresul nostru, 
care se constituie într-un adevărat 
program de lucru pentru noi toți.

în continuare au fost adoptate, în 
unanimitate, Hotărîrea și Chemarea 
Congresului al III-lea al consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii tărănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor.

într-o atmosferă entuziastă, de 
înaltă vibrație patriotică, de fermă 
angajare revoluționară, dînd expre
sie sentimentelor de stimă și respect 
față de cei mai iubit fiu al poporului, 
participanții Ia congres au adop
tat telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cei prezenți au aclamat din nou, 
cu putere, pentru gloriosul nostru 
partid comunist și încercatul său 
conducător, pentru eroicul popor 
român, constructor victorios al socia
lismului, pentru patria noastră li
beră. demnă șl înfloritoare. S-a 
scandat îndelung, cu înflăcărare. 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu, România 
„Ceaușescu—pace !“.

Puternic Însuflețiți de mobiliza
toarele îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții la 
marele forum au reafirmat angaja
mentul solemn al milioanelor de oa
meni ai muncii din agricultură, in
dustria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor de a acționa, 
strins uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, pentru în
deplinirea hotărîrilor adoptate de 
congres, pentru progresul neîntre
rupt al patriei, pentru înfăptuirea 
luminosului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

în Încheierea lucrărilor congresului 
a fost intonat vibrantul cîntec pa
triotic „E scris pe tricolor unire".

(Agerpres)

Din cuvîntul paiticipantilor la dezbateri
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

TUDOR DANACU
în numele celor ce ne desfă- 

țurăm activitatea pe ogoarele 
județului Olt, exprim, de la 
înalta tribună a Congresului al 
III-lea al țărănimii, deplina și 
unanima adeziune la politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, promovată cu 
clarviziune științifică și cute
zanță revoluționară de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, stră
lucit fiu al poporului, persona
litate proeminentă a lumii con
temporane, promotor tenace al 
păcii intre popoare, ctitorul 
României contemporane.

Eveniment de o deosebită im
portanță în viața economică și 
social-politică a patriei, acest 
larg și reprezentativ forum al 
democrației muncitorești, revo
luționare constituie un ales pri
lej pentru a sublinia că succe
sele obținute de lucrătorii ogoa
relor noastre se datorează spri
jinului- pe care secretarul ge
neral al partidului l-a acordat 
și îl acordă dezvoltării agri
culturii, înfloririi multilaterale 
a tuturor localităților țării. Con
gresul ne oferă, în același timp, 
posibilitatea să-l asigurăm pe 
tovarășul Nicolae- Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, că 
orientările și indicațiile date cu 
ocazia vizitelor de lucru efec
tuate în județul Olt prind viață, 
ele ajutîndu-ne în obținerea 
unor producții-record, pe mă
sura hărniciei și ambiției oame
nilor de pe meleagurile noastre, 
a bunelor condiții tehnico-ma- 
teriale de care dispunem.

Respectarea întocmai a teh
nologiilor, a densităților optime, 
efectuarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor de întreți
nere și recoltare au determinat 
ca valoarea producției globale 
la hectar și a producției nete 
să sporească substanțial în 
cincinalul trecut, productivita
tea anuală pe membru coope
rator ajungînd la 79 200 lei. Am 
reușit ca, în sistem neirigat, să 
obținem recolte medii la hectar 
de peste 7 500 kg porumb și 
i 750 kg grîu.

în cincinalul precedent, am 
dezvoltat un puternic sector 
pomiviticol șl unul de prelu
crare a materiilor prime din 
agricultură, care, la nivelul 
anului 1985, au contribuit la 
sporirea producției globale cu 
18,5 milioane lei. Am organizat

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
GEORGETA OPREA

Marele forum al agriculturii 
constituie un minunat prilej de 
a da glas celor mai alese senti
mente de stimă și prețuire față 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— revoluționarul consecvent, 
ctitorul de țară nouă, strateg 
strălucit al edificării socialismu
lui și comunismului pe pămîn- 
tul românesc, erou al păcii pe 
planeta noastră, față de to
varășa Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului si 
statului, savant de largă recu
noaștere internațională.

Raportăm Congresului că în 
cincinalul trecut, ca urmare a 
valorificării superioare a bazei 
tehnico-materiale de care dispu
nem, a unei mai bune organi
zări și conduceri a întregii acti
vități, agricultura județului 
Giurgiu a înregistrat progrese 
Însemnate, producția globală 
agricolă sporind într-un ritm 
mediu anual superior cu 6,9 la 

o crescătorie de circa 40 000 
iepuri de casă, un abator, o tă- 
băcărie și un atelier de confec
ționat diverse articole din blă
nuri de iepure, un atelier de 
confecționat hamuri, care ne 
asigură un venit anual de 6—7 
milioane lei. Despre calitatea 
produselor prelucrate de noi 
vorbește și faptul că 70 la ,sută 
din volumul de conserve din le
gume și fructe se livrează la 
export, precum și întreaga pro
ducție de împletituri din răchi
tă.

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-am înregistrat, consider, 
în lumina exigențelor cuprinse 
în cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, că dispunem 
încă de multiple resurse interne 
privind creșterea producțiilor la 
culturile cerealiere, în zooteh
nie și în industria mică. Mai 
avem multe de făcut în ceea ce 
privește întărirea ordinii și dis
ciplinei, folosirea cu înalt ran
dament a bazei tehnico-mate- 
riale de care dispunem.

Puternic stimulați de orientă
rile și îndemnurile cuprinse în 
cuvintarea iubitului nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vom manifesta o 
preocupare deosebită față de 
folosirea deplină, intensivă a 
fondului funciar, dezvoltarea 
echilibrată a sectoarelor de pro
ducție, ocuparea rațională a 
forței de muncă și ridicarea pre
gătirii profesionale a lucrători
lor ogoarelor, față de extinderea 
industriei mici, prin dezvoltarea 
unor meșteșuguri tradiționale, 
prelucrarea pe plan local a în
tregii producții de legume și 
fructe, precum și prin punerea 
în valoare a materiilor prime 
furnizate de agricultură.

Asigur congresul, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mult iubitul 
șl stimatul conducător al parti
dului și statului nostru, că noi, 
cooperatorii din Cezieni, toți cei 
ce muncim pe ogoarele județului 
Olt, vom acționa cu toată exi
gența și responsabilitatea pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce decurg din magis
trala cuvîntare rostită în des
chiderea congresului nostru, 
convinși fiind că astfel contri
buim la înfăptuirea noii revo
luții în agricultură, la ridicarea 
țării pe trepte tot mai înalte de 
progres, bunăstare și civilizație.

sută celui realizat în perioada 
1976—1980.

în prezent, oamenii muncii 
din agricultura județului nostru 
acționează cu înaltă răspundere 
pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, comba
terii secetei, folosind la maxi
mum fiecare sursă de apă. pen
tru pregătirea în cele mai buhe 
condiții a campaniei de recol
tare a cerealelor păioase. O 
atenție deosebită acordăm, de 
asemenea, înfăptuirii programe
lor speciale pentru culturi in
tensive.

Și în legumicultura, ocupație 
cu tradiție în zone întinse ale 
județului, am obținut rezultate 
pozitive. Ele nu se ridică însă 
la nivelul cerințelor, datorită 
mai ales preocupării scăzute a 
cadrelor de conducere din uni
tăți, a specialiștilor, pentru fo
losirea deplină a condițiilor na
turale și a dotării tehnico-mate
riale, pentru întărirea ordinii și 

disciplinei. Organele agricole 
județene nu au luat suficient în 
considerație că la noi își des
fășoară activitatea și Institutul 
de cercetări legumicole Vidra, 
ale cărui realizări și experiențe 
sînt insuficient răspîndite și 
cunoscute.

Un loc central în cadrul preo
cupărilor noastre îl ocupă creș
terea efectivelor de animale și 
ameliorarea raselor, asigurarea 
unor cantități sporite de furaje 
într-o structură diversificată.

Pentru creșterea mai susținu
tă a eficientei economice, așa 
cum ne-a indicat în repetate 
rinduri secretarul general al 
partidului, ne-am intensificat 
preocupările pentru folosirea 
judicioasă a pămîntului. a 
mijloacelor materiale și bănești, 
aplicarea cu toată hotărîrea a 
mecanismului economico-finan- 
ciar în vederea creșterii venitu
rilor, reducerii cheltuielilor, în 
mod deosebit a celor materiale, 
urmărind stăruitor rentabiliza
rea tuturor produselor și activi
tăților din toate unitățile agri
cole — condiție esențială pentru 
înfăptuirea noii revoluții agrare.

Trebuie să recunoaștem des-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION NEAMU

Colectivul Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Miroși, 
toți lucrătorii din agricultura 
județului Argeș m-au împuter
nicit să dau glas sentimentelor 
de profundă stimă și aleasă 
prețuire pe care le purtăm 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
eminent strateg al dezvoltării 
dinamice și armonioase a scum
pei noastre patrii, pentru neobo
sita activitate pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și 
a statului, pentru înfăptuirea 
idealurilor de bunăstare mate
rială și spirituală ale poporului, 
de pace și înțelegere pe planeta 
noastră.

Desfășurindu-și lucrările In 
anul în care întregul popor ani
versează 65 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român, 
congresul nostru se inscrie, ca 
toate marile acțiuni inițiate și 
conduse de peste două decenii 
de secretarul general al parti
dului, ca un eveniment de im
portanță majoră în procesul de 
dezvoltare intensivă și moderni
zare continuă a agriculturii, 
corespunzător mărețelor obiec
tive adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Raportez congresului că oa
menii muncii din agricultura ju
dețului nostru au înfăptuit 
neabătut indicațiile de excepțio
nală valoare date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu în unități agri
cole argeșene.

Vorbitorul a evidențiat apoi 
realizările obținute de agricul
tura argeșeană în cincinalul 
trecut, precizind că s-au obținut 
producții bune, inclusiv pe tere
nuri neirigate, cu un grad redus 
de fertilitate, dar pe care s-au 
efectuat lucrări de scarificare, 
afînare și amendare a solului. 
Subliniind că realizările de pînă 
acum nu sînt însă pe măsura 
posibilităților de care dispune 
unitatea, a bazei tehnico-mate
riale și a capacității profesiona
le a mecanizatorilor, vorbitorul 
a spus : însușindu-ne întru 
totul aprecierea secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușesctx potrivit 
căreia autocritica nu Înlocuiește 
producțiile nerealizate, am 

chis că în activitatea noastră se 
manifestă unele neajunsuri, că 
nu reușim întotdeauna să ne 
concentrăm eforturile asupra 
problemelor majore ale produc
ției. Se pierde un timp prețios 
cu hirtii și statistici, in ședințe 
inutile, așa cum, pe bună 
dreptate, aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
acestui congres. Cerem Minis
terului Agriculturii, celorlalte 
organe agricole centrale să țină 
mai puține teleconferințe, la 
care participă un număr mare 
de cadre de conducere de la 
nivelul județului, să ne trimită 
mai puține hirtii, dar să vină 
în mijlocul nostru mai multi 
specialiști, pentru ca, împreună, 
să rezolvăm problemele concre
te ale organizării producției și 
muncii.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru a imprima muncii 
noastre un spirit nou, revolu
ționar, în vederea realizării 
sarcinilor de plan pe acest an 
și întregul cincinal, conștienți 
fiind că astfel ne sporim con
tribuția la înflorirea continuă a 
României socialiste.

Început acest cincinal cu exi
gență și responsabilitate sporite, 
îndeosebi în ceea ce privește

Lumina plinii
Vibrează aurul pe-ntreg cuprinsul țării 
spre pîinea nouă, zilnic navigînd, 
Iar palmele pămîntului sînt harul muncii 
Și omenescul nostru imn de pace, sînt.

O biruință fără seamăn urcă-n sporul 
întregii noastre făuriri de țară, 
Din holdele de azi se-aude viitorul ; 
Piugu-i de aur - hărnicia ară.

Cit stelele sub brazdă luminează 
Semințele-n cîmpiile române, 
Iar holdele se leagănă-n amiază 
In toată România aromind a piine.

Sămînță cu sămință, palmă cu palmă, azi 
învrednicesc prin rodnicie viitorul 
Cîmpiile învață înălțimea de la brazi, 
Iar holdele se-mbrățișează cu poporul.

Și-n toate-i cutezanța, imens biruitoare 
A bravului bărbat ce-ntemeiază țara: 
„Epoca Ceaușescu" încununează-n soare 
Istoria întreagă. E însăși primăvara.

Ion CRINGULEANU
i.

calitatea lucrărilor, menținerea 
stării tehnice a mașinilor și în
cadrarea lucrărilor în perioadele 
optime.

Indicațiile secretarului general 
al partidului privind aplicarea 
fermă a prevederilor Legii re
tribuției în acord global și în 
acord direct le-am situat în 
centrul întregii noastre activi
tăți productive. Am luat măsuri 
ca toți mecanizatorii să lucreze, 
alături de cooperatori. în acord 
global, pentru a mări răspun

derea și cointeresarea lor în 
efectuarea la timp și de calitate 
a tuturor lucrărilor, pentru ca 
fiecare tractor să lucreze 2 300— 
2 500 ore pe an.

Așa cum he-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vom acționa 
cu răspundere sporită pentru 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție, îndeosebi a celor mate
riale, pentru creșterea rentabi
lității și eficienței în întreaga 
activitate. Vom obține pe su
prafețele destinate culturilor in
tensive 20 tone porumb știulețl 
și 3 000 kg floarea-soarelui la 
hectar.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
EUGEN TARHON

Lucrările congresului nostru 
dobîndesc, în lumina strălucitei 
cuvîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o semnifica
ție deosebită. Și de această dată, 
secretarul general al partidului 
ne-a oferit un mobilizator și 
minunat exemplu de spirit ana
litic, exigent și revoluționar, 
de amplă perspectivă în abor
darea problemelor complexe ale 
dezvoltării economiei românești 
în actuala etapă, ale afirmării 
plenare a științei și tehnicii in 
toate domeniile de activitate.

Criticile întemeiate pe care 
secretarul general al partidului 
le-a adresat silviculturii în le
gătură cu activitatea depusă în 
cincinalul 1981—1985, precum și
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noile Indicații șl sarcini deose
bit de valoroase ce ni le-a dat, 
reflectă, încă o dată, grija sta
tornică pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o are pentru 
ca și generațiile de mîine, ase
menea acelora de azi, să bene
ficieze de această minunată bo
găție naturală, care este pădu
rea.

In numele consiliului de con
ducere al silviculturii, al tuturor 
oamenilor muncii din acest sec
tor, asigur congresul, personal

Ne angajăm solemn în fața 
congresului, a mult iubitu
lui nostru secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să nu precu
pețim nici un efort, să ne mo
bilizăm toate forțele pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin, a prețioaselor 
orientări și indicații reieșite din 
magistrala cuvîntare rostită în 
deschiderea lucrărilor, să facem 
totul pentru a ne spori contri
buția la înfăptuirea noii revo
luții agrare, la edificarea cu 
succes a socialismului și comu
nismului în patria noastră.

pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa neabătut pentru 
sporirea exigenței, disciplinei și 
răspunderii la toate nivelurile. 
Vom face totul pentru a evita 
scoaterile definitive din fondul 
forestier a unor terenuri prin 
defrișări de păduri ; în zonele 
cu procent redus de împădurire 
din județele situate în Cîmpia 
Dunării și Dobrogea nu se vor 
mai executa tăieri de produse 
principale ; vom aplica încă din 
acest an un complex de măsuri 
în toate pădurile de stejar, fag, 
salcîm și alte specii autohtone 
valoroase din întreaga țară, ca
pabile să asigure permanența 
pădurilor în toate județele țării ; 
vom intensifica acțiunile de pro
tejare și conducere la virste 
înaintate, de 140—200 de ani, a 
unor păduri de stejari și de 
fagi. Un obiectiv esențial al ac
tivității noastre il va constitui 
regenerarea pădurilor, cu precă
dere pe cale naturală, și promo
varea speciilor cu un fond ge
netic valoros și de înaltă pro
ductivitate, asigurînd ca ponde
rea stejarilor în compoziția pă
durilor nou create să fie de cel 
puțin 70 la sută.

Pe baza sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului, 
am întocmit norme fundamen
tate științific pentru densitatea 
de arbori la hectar ce trebuie 
realizată — acest indicator fiind 
introdus ca o condiție de bază 
în retribuția muncii prestate de 
către personalul de la ocoalele 
și inspectoratele silvice. De ase
menea, împreună cu Ministerul 
Agriculturii și consiliile popu
lare județene, acționăm pentru 
readucerea în circuitul economic 
a celor peste 240 mii hectare 
cit însumează terenurile exce
siv degradate și în alunecare, 
iar pe baza măsurilor luate 
acordăm cea mai mare atenție 
orientării populației și coopera
tivelor agricole de producție 
spre valorificarea integrală, su
perioară a resurselor lemnoase 
ce rezultă din acțiunile de igie
nizare și curățire a pădurilor, 
precum și a produselor nelem- 
noase ale pădurilor : fructe, 
ciuperci, semințe, plante medici
nale și aromatice și altele. Vom 
dezvolta albinăritul și creșterea 
viermilor de mătase și vom 
pune un accent mai mare pe 
valorificarea răchitei in împle
tituri, pe creșterea de animale 
în gospodăriile personalului sil
vic.

Așa cum ne-a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu de la 
înalta tribună a acestui con
gres, o grijă deosebită vom 
acorda gospodăririi raționale a 
pajiștilor, prin aplicarea tehno
logiilor de cultură specifice fie
cărei zone, astfel incit produc
ția de masă verde pe fiecare 
din cele 2,2 milioane hectare 
gospodărite de Ministerul Sil
viculturii să crească de la 16 
tone în 1985, la 27 tone in 1990; 

Iar pe suprafețele cultivate In
tensiv să ajungă la 40 tone pe 
hectar.

în înfăptuirea exemplară a 
tuturor acestor programe, acțio
năm cu maximă răspundere 
pentru aplicarea în viață a va
loroaselor îndrumări date de 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant 
de renume mondial, om politic 
care își consacră întreaga ac
tivitate afirmării puternice a 
științei românești, folosirii tu
turor cuceririlor geniului uman

CUVÎNTUL 
LUCREȚIA

Am mandatul consătenilor mei 
din comuna Dumbrăveni, jude
țul Suceava, să transmit mult 
stimatului secretar general al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, erou intre eroii nea
mului, cele mai fierbinți mulțu
miri, întreaga noastră recunoș
tință pentru grija deosebită pe 
care o acordă agriculturii, ca 
ramură de bază a economiei, 
dezvoltării și înfloririi satului 
românesc, creșterii nivelului de 
trai material și spiritual al celor 
ce muncesc.

Gînduri alese, de dragoste șl 
prețuire, le adresăm tovarășei 
Elena Ceaușescu, care își con
sacră cu abnegație revoluționară 
întreaga viață slujirii patriei 
noastre socialiste, triumfului 
idealurilor de progres și civiliza
ție ale poporului român.

Am ascultat cu mare atenție 
cuvintarea rostită în deschide
rea congresului de către secre
tarul general al partidului, do
cument în care vedem cu toții 
un amplu și strălucit program 
de lucru pentru realizarea sarci
nilor ce revin agriculturii în a- 
cest an și în întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor npii revoluții ag
rare.

Localitatea noastră dispune de 
condiții foarte bune pentru cul
tura plantelor și creșterea ani
malelor. Avem pămînt bun, fer
til, mașini corespunzătoare, me
canizatori pricepuți și specialiști 
competenți, cooperatori harnici 
și ne bucurăm de un deosebit 
sprijin din partea statului. Prin 
mobilizarea tuturor forțelor am 
obținut, an de an, rezultate fru
moase, pentru care unitatea 
noastră a fost răsplătită cu înal
te distincții. Raportez congresu
lui că averea obștească a coope
rativei a ajuns la 116 milioane 
lei, creîndu-se astfel resurse 
pentru asigurarea autofinanțării, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al cooperatorilor — țelul 
suprem, profund umanist al po
liticii partidului și statului nos
tru. în 1985 am oljținut pro
ducții medii la hectar de 44 200 
kg de cartofi, 40 100 kg sfeclă de 
zahăr și 6 400 kg de porumb 
boabe, iar pe linia valorificării 
superioare a tuturor resurselor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU RADU POPESCU

Congresul țărănimii munci
toare din România, marele fo
rum de astăzi al celor care 
muncesc pămîntul, constituie un 
moment de bilanț a ceea ce s-a 
făcut și a ceea ce mai este ne
voie să se facă prin forțele tu
turor, pentru ca gîndul călăuzi
tor al partidului să prindă viață 
în patrie. Putem spune cu min
drie legitimă că am trăit in anii 
cei mai luminoși ai istoriei 
României, ani în care, în toate 
cele ale lumii noastre româ
nești, în orașe, în sate, în uzine, 

In scopul progresului, civiliza
ției și păcii.

Mobilizați plenar de ideile, 
orientările și sarcinile rezultate 
din magistrala cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm să aducem neabătut 
la îndeplinire sarcinile ce ne 
revin. v să realizăm exemplar 
planul de stat pe acest an și 
obiectivele stabilite pentru în
tregul cincinal, acționînd cu fer
mitate pentru a răspunde cu 
fapte de muncă deosebite în
crederii ce ne-a fost acordată.

TOVARĂȘEI 
ASOFICĂI
materiale și a forței de muncă 
s-a dezvoltat în cooperativă un 
puternic sector de industrie mi
că și prestări de servicii.

în tot ceea ce facem, a arătat 
vorbitoarea, ținem seama de ori
entările deosebit de valoroase 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind gospodărirea 
cu mai multă chibzuință a fon
dului funciar, ridicarea continuă 
a fertilității pămîntului, îmbună
tățirea activității de creștere a 
animalelor, introducerea și res
pectarea strictă a celor mai va
loroase tehnologii, întărirea or
dinii și disciplinei, a grijii față 
de avutul obștesc, respectarea 
legalității în toate domeniile.

Raportîndu-ne însă activita
tea la exigențele formulate în 
strălucita cuvintare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
deschiderea congresului, trebuie 
să arăt că în cooperativa noas
tră sînt încă mari posibilități ne
valorificate. Mai avem multe de 
făcut pe linia creșterii potenți
alului productiv al fondului fun
ciar, a extinderii suprafețelor 
irigate, a ridicării tuturor fer
melor și brigăzilor la nivelul ce
lor fruntașe, a realizării Pro
gramului unic de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială.

In spiritul orientărilor și în
demnurilor date de conducăto
rul partidului și statului nostru 
de la tribuna congresului, ne 
vom strădui, să învățăm să gîn- 
dim economic, să ne ridicăm 
pregătirea profesională, să rea
lizăm un salt calitativ în mun
ca noastră, de zi cu zi, pe măsu
ra cerințelor noii revoluții agra
re, convinși că bunăstarea noas
tră nu se poate baza decît pe 
muncă, pe rezultate cît mai 
bune.

Declarîndu-ne întru totul de 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii congresului — a spus 
In încheiere vorbitoarea — ex
prim angajamentul tuturor lo
cuitorilor comunei Dumbrăveni 
de a face totul pentru a trans
pune în viață importantele sar
cini ce le revin, de a-și spori 
contribuția la înfăptuirea exem
plară a obiectivelor Congresu
lui al XIII-lea al partidului, la 
Înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii.

în școli, pe ogoare, în labora
toarele de cercetare și-n cărțile 
scriitorilor se conturează, prind 
viață gîndul înaripat, înnoitor, 
ideile conducătorului țării și 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De aici, de 
la ideile atît de strălucit for
mulate de secretarul general al 
partidului va continua cu mai 
multă energie activitatea celor 
care înfăptuiesc zi de zi noua 
revoluție agrară. Cel care a 
(Continuare în pag. a IV-a)
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I IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

PARTIDULUI - toată dragostea și recunoștința copiilor țării 
COPIILOR ȚĂRII - toată dragostea și grija întregului popor

Avem răspunderea și îndatorirea, așa cum au făcut-o 
de-a lungul secolelor strămoșii noștri, să păstrăm și să dez
voltăm ființa poporului român. Tot ceea ce realizăm nu ar avea 
nici un sens dacă nu s-ar asigura vigoarea și tinerețea națiunii. 
Copiii reprezintă viitorul națiunii! Copiii sînt primăvara po
porului nostru! Ei reprezintă comunismul!

NICOLAE CEAUȘESCU

Sărbătorim, In acest an, Ziua Internațională a copilului 
sub semnul glorioasei aniversări a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român. Edificind o nouă orinduire, ba
zată pe deplina egalitate intre oameni, pe efortul comun 
pentru făurirea unei societăți prospere a celor ce muncesc, 
partidul nostru face dovada inaltului său umanism. Căci tot 
ce s-a realizat - ți continuă să se realizeze pe pămintul 
României - nu are țel mai nobil decit o viațâ mai bună, 
mai demnă pentru om, bunăstarea și fericirea lui.

Toate grandioasele edificii ce acum se inalță ori iși află 
conturul in planurile de lungă durată sint destinate urma
șilor noștri — copiii. Ei sint viitorul țârii, prelungirea exis
tenței noastre in timp, implinirea unei sacre îndatoriri că
tre patrie. Pentru ca tinăra generație să crească dreaptă ca 
brazii Carpaților, armonios dezvoltată fizic și intelectual, cu 
deplină incredere in viitor, partidul și statul nostru fac to
tul, investind eforturi și fonduri importante in domeniile edu
cării și instruirii, sănătății, culturii și sportului. Tinerele vlăs
tare sint inconjurate cu cea mai mare dragoste și grijă de 
către întreaga societate, pentru a intâri trunchiul puterni
cului stejar care este poporul nostru și a-i asigura dăinuirea 
peste veacuri.

In cadrul solemn al adunării consacrate aniversării a 65

de ani de la făurirea partidului comuniștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia, din nou, in cuvinte de un 
vibrant patriotism, inalta răspundere și datorie a fiecărei 
familii de a crește cel puțin 3-4 copii, ca factor al dez
voltării și păstrării tinereții națiunii noastre socialiste.

Pentru grija părintească cu care ocrotesc copilăria, pen
tru condițiile minunate de dezvoltare asigurate tinerelor 
vlăstare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint înconjurați cu cele mai alese sentimente de 
dragoste, cu nemărginită recunoștință. Astăzi, mai mult 
ca oricind, gindurile copiilor țării se îndreaptă către partid, 
către conducătorul său încercat și iubit, cu dorința inflăcă- 
rată și hotărirea fermă de a urma exemplul său luminos, 
devenind adevărați comuniști și revoluționari, cetățeni de 
nădejde ai României socialiste.

Copilăria fericită sub cerul senin al patriei ar putea 
fi ilustrată in convingătoare argumente cifrice, binecunos
cute de altfel, in realități incontestabile, evidente pe tot 
întinsul patriei, in toate așezările. Am ales, de această dată, 
exemple culese din cîteva județe, dar in care se regă
sește, de fapt, întreaga țară.

Ne este mereu proaspătă în memorie această imagine-simbol; această imagine-manifest : conducătorul 
României socialiste, bărbatul viteaz ce conduce țara de mai bine de două decenii, adresînd conducătorilor 
tuturor statelor apelul de a-și spori eforturile pentru menținerea păcii și înlăturarea oricărei primejdii ce 

amenință viața, viitorul planetei, viața copiilor, care sînt viitorul lumii

Bucuria si
Cetățean al României socialiste, 

mamă a șapte copii, mă simt 
nespus de mindră privind la toate 
marile ctitorii ce s-au înfăptuit in 
epoca de aur ce o denumim 
„Epoca Ceaușeacu". Ann sub priviri 
municipiul nostru, Iași, care de Ia 
o zi la alta crește precum uriașul 
din povestea pe care o spun de
seori copiilor, mei, mal mindru, 
mai frumos, Întinerit de noile 
edificii economice și «odaie pa 
care la IntîlneșU Ja tot pasul. 
Aceste profunde transformări, in 
înfățișarea tuturor localităților, a 
tării întregi sint rodul politicii în
țelepte, profund umaniste a parti
dului, al orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. De 
ele ne bucurăm și noi, generațiile 
actuale, dar ceea ce construim — 
și vom construi din ce în ce mal 
mult — este destinat mai ales ge
nerațiilor viitoare, copiilor de azi. 
De aceea mi-au mers la inimă 
cuvintele secretarului general al 
partidului despre înalta îndatori
re patriotică a familiei, a femeii 
de a da patriei dt mai mulți 
copii, de a-i crește și educa in 
spiritul dragostei față de patrie 
și partid, cuvinte rostite in cadrul 
solemn al adunării prilejuite de 
aniversarea a 65 de ani de exis
tență a partidului nostru comunist 

Sint mindră că la aceste mari 
Înfăptuiri mi-am adus și eu o mo
destă contribuție lucrînd în, in
dustria textilă, așa cum sînt 
mindră și de cel 7 copii ai mei. 
Ca muncitoare și mamă, m-am 
bucurat de tot sprijinul pentru a-i 
crește și a le croi un viitor lu
minos. In prezent, trei sint Ia 
școala generală și sînt mulțumită 
că învață bine. Ceilalți — la gră
dinița fabricii, sau acasă. împreună 
cu soțul meu, care este electrician 
Ia o altă unitate economică din 
Iași, ne străduim să le insuflăm 
respectul față de tot ceea ce se 
realizează prin muncă, să le îndru
măm pașii spre o viață dădită 
pe cinste și simțul datoriei 
față de patria socialistă, față 
de partid — părintele drag al 
tuturor copiilor țării. Cum e fi
resc, fiecare își va alege meseria 
pe care o va Îndrăgi. Noi li în
demnăm insă către cele de care 
țara are mal multă nevoie. Fetele 
mele spun că vor să-mi ia locul 
la „Țesătura". Asta mă bucură 
foarte mult. Răspunderea lor va 
fi însă mult mai mare. Fabrica 
noastră este astăzi cu totul alta

trăinicia familiei
dedt aceea în care m-am angajat 
eu ca muncitoare ; ea are azi 
secții șl ateliere bine dotate, 
șini de înaltă 
mai spun că deși meseriile au 
leași denumiri — țesătoare, 
toare, bobinatoare etc. — acestea 
cer acum mult mai multa cu- 
.noștințe profesionale.

La „Țesătura“-Iași «Intern nu
meroase mame cu mulți copii, 
care au Îndrăgit meseria de texti- 
listă și muncesc alături de 
lor. Mă gîndesc la Viorica 
Cornelia Crivei, Elena 
cîteva dintre mamele care 
copiii muncind cu elanul 
vîrstei, oameni întregi, ț _ 
pentru o existență demnă de acest 
sfirșit de mileniu, in condițiile 
minunate create de partidul și 
statul nostru socialist

Sintem mindre de urmașii noștri, 
care vor duce mai departe ștafeta

tehnicitate.
ma-

Le 
ace- 
fila-

părinții 
Zamfir, 

Ursu, 
i își văd 
specific 

pregătiți

copiii
muncll devotate pentru țară, 
pentru prosperitatea ei. Avem în 
fată înaltul exemplu de militant 
neobosit pe tărîm politic și de 
aleasă dragoste pentru copiii ță
rii — pe care îl reprezintă tovarășa 
Elena Ceaușescu. Sintem conștienți 
că, de tot ceea ce am realizat și 
vom realiza, conform hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, copiii noștri se vor bucura 
din plin, ceea ce ne determină să 
sprijinim cu toată hotărirea poli
tica demografică umanistă a parti
dului — să dăm viață, să creștem 
și să educăm copii cit mal mulți, 
pentru asigurarea viitorului Româ
niei de mîine.

Chlra AXINTE 
bobinatoare, 
la întreprinderea 
„Țesătura"-lași

Sprijinul material 
familiilor cu

După cum este cunoscut, începînd 
la 1 ianuarie anul acesta, ca o nouă 
vadă concretă a grijii deosebite pe 
partidul și statul nostru o acordă creșterii 
și educării tinerei generații, au fost apli
cate măsuri de creștere substanțială a 
veniturilor suplimentare de care beneficiază 
familiile cu copii.
• Cuantumul acestor venituri se cifrează 

la PESTE 6,5 MILIARDE LEI ANUAL, re- 
prezentind O CREȘTERE DE 46 LA SUTA 
FAȚA DE 1985.
• Alocația de stat pentru copii a înre

gistrat O CREȘTERE MEDIE DE 26,8 LA 
SUTA, suma destinată acesteia reprezen- 
tind 5 LA SUTA DIN CHELTUIELILE BUGE
TULUI DE STAT. Incepind de la al patrulea 
copil și următorii alocația acordată pe 
cele trei grupe de venituri este de cite 500, 
400 sau 340 de lei, pentru fiecare copil in

de 
do

care

Carte pentru toți.
parte pentru fiecare

A trecut un sfert de veac de 
cînd am urcat prima oară la ca
tedră, ca învățătoare, 
ani rrd-au ti 
generații de

In acești 
trecut prin față 
J copii pe care 

ajutat să țină condeiul în 
să deslușească sensul slovelor. Am 
trăit, de multe ori, marea bucurie 
de a prelua o clasă de micuți abia 
desprinși de poalele mamei și de 
a o preda mai departe pregătită, 
aptă să recepteze noi cunoștințe, 
tot mai complexe. Acum predau 
Ia o 
mare 
2 000.
(de-a 
cu aceeași dragoste, ca și pe cei 
din generațiile precedente. Ca și 
mine, o întreagă „armată" de

multe 
i-am 

mină.

3 300 cadre 
de unități 

gimnazial 
care sint 
elevi, duc

Copii frumoși, copii
Se spune adesea — si pe 

drept cuvint — că sănătatea, 
este bunul cel mai de preț 
al omului. Cind este vorba 
de copii, de sănătatea lor, 
societatea noastră nu precu
pețește nici un efort pentru 
ca ei să crească si să se dez
volte /armonios. In acest con
text general, al tării intreai. 
se inscriu si importantele 
realizări ale județului Olt in 
ce privește trecerea la o noua 
calitate a activității de ocro
tire a sănătății populației si. 
îndeosebi, a copiilor. Cu spri
jinul direct al organelor ju
dețene de partid si de stat, 
călăuziți permanent de in
dicațiile cuprinse in hotăririle 
de partid, in cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al parti
dului, unitățile sanitară din 
județ au acordat cea mai 
mare atenție folosirii, cit 
mai eficiente a bazei mate
riale bune de care dispunem. 
Cadrele de specialitate isi 
desfășoară activitatea in sec
țiile de pediatrie ale celor 
șase spitale din județ, plus 
două secții si patru compar
timente speciale pentru nou- 
născuți. pe lingă maternități, 
precum și in cele 96 circum
scripții medicale rurale si 
șase urbane comasate. Toate 
aceste unități sint modern 
utilate si oferă cadrul favo
rabil acordării unei asistențe

sanitare de calitate tuturor 
copiilor, organizării unor 
ample si eficiente acțiuni 
profilactice. Un pas impor
tant s-a făcut la sate in ce 
privește incadrarea cu me
dici — ceea ce a permis asi
gurarea permanenței medi
cale. a sporit considerabil 
gradul de accesibilitate, o 
dată cu buna supraveghere a 
sănătății copiilor. incepind 
de la cea mai fragedă virstă.

Continua îmbunătățire a 
activității instituțiilor sanita
re din județ — spita
le. policlinici, dispensare, ca 
si măsurile de natură orga
nizatorică aplicate au dus la 
o evoluție dintre cele mai 
pozitive a indicatorilor spe
cifici ce reflectă starea de 
sănătate a populației de 
virstă tinără si. cu deosebire, 
a copiilor mici — intre o zi 
și un an. Semnificativ este 
faptul că in primele patru 
luni ale anului 1986 nu s-a 
înregistrat nici un deces la 
această categorie de virstă.

Toate acestea sint rezulta
tul condițiilor de asistentă 
sanitară de care dispunem, 
muncii pline de devotament 
și abnegație depuse de me
dici. de cadrele medii cărora 
le este incredintată sănătatea 
copiilor, mai bunei organi
zări a activității lor. accen
tului ce se pune pe suprave
gherea noului-născut. Reu-

sănătoși
șim mai bine, mai eficient 
să cuprindem teritoriul. Me
dicii dispensarelor sint dese
ori oaspeții caselor in care 
există copii mici. Ei sint a- 
devărați „consilieri" pe pro
bleme de sănătate ai fami
liilor. ai mamelor. Surorile 
medicale se ocupi cu răbda
re si înțelegere de tinerele 
mame, de educația lor sani
tarei. dezvăluindu-le toate 
„secretele" îngrijirii acelor 
ființe plăplnde care trebuie 
să crească mari si sănătoase, 
să se dezvolte armonios. Iar 
această strinsă leaătură din
tre cadrele medicale si fa
milie se realizează îndeosebi 
la domiciliul copilului proas
păt sosit din maternitate, tn- 
cepind cu prima zi si vină 
la împlinirea virstei de un 
an. sugarii sint vizitat! zilnic 
de medic sau un cadru me
diu. tn acest sens, apreciem 
sprijinul consiliilor populare 
comunale si al cooperativelor 
agricole de producție care 
asigură mijloacele de trans
port necesare deplasării oină 
in satele mai îndepărtate.

Așa cum a indicat. In 
repetate rinduri. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, referin- 
du-se la munca noastră, a 
celor ce ne îngrijim de să
nătatea oamenilor, am acor
dat o atentie deosebită me- 
dicinei omului sănătos, cu un 
accent si mai puternic pe

școală generală cu un 
număr de elevi — aproape 
Am o clasă cu 42 de elevi 
doua), pe care Ii instruiesc

acordat de stat 
mulți copii

mediul urban și de cite 350, 290 sau 230 
de lei in mediul rural. Aproape 80 la sută 
din totalul copiilor țării in virstă de pină 
la 16 ani, adică 4,6 MILIOANE DE COPII, 
BENEFICIAZĂ DE ALOCAȚIE DE STAT. 
A fost mărită ți indemnizația ce se acordă 
familiilor de țărani cooperatori : cu PESTE 
165 LA SUTĂ. »

® S-au majorat substanțial ajutoarele 
acordate mamelor cu mulți copii, suma to
tală a acestora fiind de CÎTEVA ORI MAI 
MARE DECIT IN 1985, aria beneficiarelor 
extinzindu-se și asupra mamelor care au 
in incjrîjire 3 sau 4 copii in viață pină la 18

mame
in îngrijire 3 sau 4 copii in viața pini 
ani. în prezent, aproape 700 000 de 
primesc ajutor, față de 166 700, în 1985. 
A sporit cu 15 LA SUTĂ ajutorul acor
dat lunar soțiilor de militari in termen, pre
cum ți indemnizația de naștere — ce se 
acordă, incepind de la al doilea copil, in
tr-un cuantum crescut cu 50 LA SUTĂ.

dascăli, de aproape 
didactice din cele 963 
de învățămînt primar, 
și liceal din județ, in 
cuprinși peste 140 000 
mai departe frumoasele tradiții 
ale școlii transilvane, care a dat 
atâția oameni de seamă științei și 
culturii românești.

O dată cu descifrarea tainelor 
cititului șl scrisului, noi, dascălii, 
ne dăm osteneala ca, de timpuriu, 
copiii să deprindă 
muncii, temelia unei 
cinstite, în care, ca 
țeni, să pășească cu 
să fie utili societății 
o edificăm. Este, 
motiv de mare satisfacție 
că elevii primelor promoții 
care m-am ocupat — sînt 
oameni adevărați : muncitori 
înaltă calificare, ingineri, medici, 
profesori, făurari de bunuri ma
teriale și spirituale, oameni întregi, 
cu dragoste de muncă, dornici 
să-și slujească țara cu același de
votament ca șl înaintașii lor.

îmi amintesc și astăzi o maximă 
a unuia dintre profesorii mei : 
„Ce bine-i stă omului cînd este 
și rămine om !“ Umanismul 
profund ce caracterizează întreaga 
politică a partidului nostru comu
nist. a orinduirii noi pe care o 
edificăm este cultivat încă din 
primele zile de școală. Omul nou 
de care are nevoie această epocă 
nouă, de mari și profunde 
faceri, se plămădește încă 
pe băncile școlii, 
de copii și tineri pe care-i 
am convingerea că vor 
oameni de nădejde, care 
mai departe opera nobilă 
strucție a socialismului și comu
nismului 
urmași 
de azi, 
și muncind 
cum îi 
Nicolae
Elena Ceaușescu, strălucite exem
ple de dăruire și spirit revoluțio
nar puse în slujba intereselor po
porului.

Zoe CHIȘU
învățătoare,

i la Școala generală nr. 15, 
Cluj-Napoca

și alfabetul 
vieți demne, 
viitori cetă- 
fruntea sus, 
noi pe care 

pentru mine, 
faptul 
— de 
astăzi 

cu

pre- 
de 

Iar generațiile 
educăm, 

deveni 
să ducă 
de con-

pe pămintul României, 
demni ai 

învățînd, 
fără

îndeamhă 
Ceaușescu,

comuniștilor 
instruindu-se 
preget, așa 
tovarășul 
tovarășa

prevenirea îmbolnăvirilor la 
copii. In acest scop am 
realizat. prin dispensare, 
imunizările active ale tuturor 
suaarilor. am imbunătătit 
profilaxia specifică. In toate 
zonele, cu sprijinul direcții
lor de spital, se realizează o 
îndrumare metodologică de 
pediatrie, specialiștii depla- 
sindu-se in dispensare pen
tru atit timp cit este nece
sar in vederea controlului 
clinic al tuturor copiilor.

Supravegherea de calitate 
a sănătății este strins leaată 
si de activitatea de educație 
sanitară a populației. Medicii 
de dispensar, in funcție de 
condițiile concrete oferite 
de fiecare localitate, reali
zează acțiuni educative efi
ciente. folosindu-se de toate 
prilejurile: adunări la nive

lul cooperativelor agricole da 
producție, spectacole la că
minul cultural, intilniri orga
nizate cu briaada științifică, 
stațiile de radioamplificare, 
gazetele de perete etc. De 
asemenea, medicul pediatru 
face parte din echipele com
plexe ale comandamentului 
județean de demografie. A- 
ceastă latură a muncii noas
tre este facilitată de condi
țiile de viață tot mai bune 
ale familiei, de faptul că pă
rinții dispun de mijloacele 
necesare si au un nivel ri
dicat de înțelegere a lucru
rilor. Altfel vorbești despre 
igienă intr-o casă inzestrată 
cu tot confortul !

Intreaaa activitate desfășu
rată de cadrele medicale din 
instituțiile sanitare din ju
deț pentru ocrotirea celei

mai tinere părți a populației, 
rezultatele bune obținute in 
ultimul timp sint indisolubil 
legate de sprijinul permanent 
al organelor locale de partid 
si de stat, de atenția ne care 
acestea ne-o acordă, de con
lucrarea strinsă dintre toti 
factorii cu atribuții in apă
rarea stării de sănătate a 
copiilor. Iată de ce putem a- 
firma. intemeindu-ne pe fap
te că in județul Olt — la fel 
ca in toată tara noastră azi 
— copiii cresc frumoși si 
sănătoși, ca viitori cetățeni 
destoinici si bravi construc
tori ai societății viitoare.

Di. Aurel BAZAVAN 
medic primar pediatru, 
Spitalul județean Slatina

I ROMÂNIA DE AZI
t Ți-a? scrie numele cu flori
’ pe spații largi, să te citească
4 planetele-n rotirea lor
ț pe-toată-ntinderea cerească.

ț Ți-a? scrie numele cu-un far 
i pe-albastrul ce-l aduce seara, 
? cu oameni ți l-aș scrie iar
} ca pe un imn cit toată țara.
\
\
\

Ți-aș scrie numele pe hărți 
cu steaua din privirea noastră, 
cu milioanele de cărți 
și școli cu soarele-n fereastră.

Cu inimi ți l-aș scrie-apoi 
pe ceru-ntins ca o cimpie.
Căci tu ești inima din noi, 
in veci, frumoasă, Românie.

Lavinia MOLDOVAN 
clasa a V-a B, Școala nr. 3.
Sebeș, județul Alba

Ccdrufa COJOCARU,
clasa a Vll-a A, Liceul „Frații Buzești"-Craiova

Talentul — cultivat și prețuit 
încă din copilărie

La Reșița, ca șl tn 
Întreaga țară, există 
condiții optime de 
formare și dezvoltare 
a noilor generații de 
constructori ai socia
lismului. Casa pio
nierilor și șoimilor 
patriei, un edificiu 
nou. modern, prin în
treaga sa activitate, 
întreține viu interesul 
pentru știință, tehni
că, artă sau sport, 
cultivă larg pasiunile, 
inventivitatea și crea
tivitatea, aptitudinile 
și talentele copiilor.

Reșița, cu vechile ei 
tradiții muncitorești, 
trăiește astăzi înnoiri 
evidente, ceea ce se 
reflectă pregnant și 
in cele 31 de activități, 
coordonate de cadre 
de specialitate. Navo- 
modeliștil se pregătesc 
intens pentru a parti
cipa la concursul de 
creație „Start spre 
viitor" și la concursul 
tehnico-aplicativ. Flo
rin Petrescu, Daniel 
Cătană, Cristian Bar
bu sînt cițiva dintre 
realizatorii unor reu
șite navomodelă. E 
adevărat, in uzinele 
Reșiței nu se constru
iesc nave, dar Doru 
Rocșoreanu. care acti
vează din anul 1982 
in acest cerc, știe că 
..inima" petrolierelor 
și marilor vapoare 
românești se fabrică 
aici, pe malul Birza- 
vei. La cercul „Auto- 
modele" ingeniozita
tea pionierilor este in

tens solicitată. La 
confruntarea exigentă 
a etapei republicane, 
reprezentanții acestui 
cerc au ocupat locul I 
Daniel Ivănescu avind 
cea mai bună pre
zentare — el fiind 
un priceput construc
tor de automodele, ca 
și un experimentat 
pilot.

Fetele, viitoare gos
podine. își cultivă 
talentul la cercul 
de cusături-confectii- 
creatie. Munca și do
rința de a păstra ceea 
ce este mai autentic 
și mal valoros in 
creația populară le-a 
oferit posibilitatea să 
se afirme la ultima 
ediție a concursului 
„Pămînt . străbun", 
unde au obținut re
zultate foarte bune 
in etapa republicană. 
Ansamblul de cintece 
și dansuri „Balada 
Goznei", care de la 
înființare s-a situat 
printre primele for
mații de acest gen din 
tară, a acumulat lau
rii aprecierilor, fiind 
permanent pe primul 
loc la faza pe tară a 
Festivalului national 
„Cintarea României", 
avind și o prezență 
activă tn toate mani
festările locale. Ri
goare. frumusețe, fan
tezie se întîlnesc și in 
sala cercului de de
sign. unde numeroase 
schițe, proiecte, ma
chete. realizate de co
pii te poartă în me

diul ambiant al viito
rului, vrind să te 
convingă că nu există 
artă fără tehnică, nici 
tehnică fără artă, că 
bunul gust se îmbină 
armonios cu tehnica.

Artă și tehnică in 
execuție se realizează 
și in cadrul cercului 
de tehnică foto-cine- 
fili, unde lucrările 
„Acolo... tata". „îm
pletire pentru țară", 
realizate de Bioș Zol- 
tan șl Tilneac Gheor- 
ghe (premiul I și II la 
etapa republicană) au 
evidențiat calitățile 
copiilor de a surprin
de aspecte din activi
tatea eroilor contem
porani și dorința lor 
fierbinte de a trăi și 
crește într-o lume a 
păcii și prieteniei cu 
toti copiii lumii.

Casa pionierilor șl 
șoimilor patriei din 
Reșița aste o veritabi
lă școală a muncii șl 
creativității, un Ioc 
unde talentul și inte
ligența a peste 3 000 
de copii dau contur 
viitorului.

Șl cite asemenea 
lăcașuri destinate șoi
milor patriei și pio
nierilor sînt pe întin
sul patriei 1

Prof. 
Ioan HODREA 
director al Casei 
pionierilor și șoimilor 
patriei-Reșița
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a Il-a) 
fost, cum spunea Liviu Rebrea- 
nu in Laudă țăranului român, 
„cel mai umil român“, țăranul 
adică, este astăzi chemat, in so
cietatea socialistă multilateral 1 
dezvoltată din țara noastră, să 
joace un rol de prim-plan, ală
turi de muncitor, de savant, de 
artist, este chemat in constru
irea unei lumi noi, Întemeiate 
pe relații drepte și echitabile 
intre toți oamenii.

Scriitorii români dintotdeauna 
l-au iubit pe țăranii români și 
i-au așezat in cărțile lor pe lo
cul care li s-a cuvenit de crea
tori al istoriei. Alecsandri, 
Coșbuc, Goga, Arghezi, Rebrea- 
nu, Sadoveanu, Zaharia Stancu, 
Marin Preda și alți reprezen
tanți de seamă ai culturii noas
tre naționale au fost cîntăreți ai 
suferințelor trecute ale țăranu
lui român, observatori ai trans
formării sale in istorie, sub in
fluența ideilor înnoitoare ale 
veacului nostru. Astăzi, satul 
românesc, o știm cu toții atit de 
bine, a încetat să mai fie un re
fugiu in afara istoriei, țăranul 
însuși nu mai e, ca in vremuri 
de tristă amintire, un om ținut 
departe de treburile țării de că
tre cei interesați, pe-atunci, 
să-șl croiască pe spinarea lui o 
fericire care s-a dovedit pînă la 
urmă trecătoare, fiind îhtemeia- 
tă pe nedreptate. Astăzi, prin 
politica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român și datorită 
concepției luminoase a condu
cătorului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țăranul ro
mân, toți cei ce muncesc la sate 
adică, de fapt, noi toți, sîntem 
chemați să decidem asupra vi
itorului României, al societății 
noastre socialiste. S-a transfor
mat satul românesc, prin pă
trunderea în agricultură, in 
viața însăși a oamenilor de a- 
colo, a științei și a tehnologiei 
înaintate, dar s-a transformat și 
omul de la sat, ca și cel de la 
oraș, și-a recăpătat, acest om, 
încrederea în forțele sale crea
toare, încrederea in ideea de

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
ELEONORA MOGA

îndeplinind mandatul Încre
dințat, îmi revine deosebita 
cinste să exprim, In numele 
oamenilor muncii din județul 
Tulcea, sentimentele de profun
dă dragoste și prețuire, recu
noștința deosebită față de 
conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înflăcăratul patriot comunist, 
care și-a dedicat întreaga acti
vitate revoluționară înfăptuirii 
nobilelor idealuri ale poporului 
nostru de independență și pro
gres, edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămintul românesc.

Exprim vibrantul nostru oma
giu, stima și recunoștința to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, emi
nent om de știință, de amplă 
recunoaștere internațională, pen
tru activitatea sa neobosită 
consacrată înfloririi patriei.

In contextul progresului eco
nomic general, agricultura ju
dețului Tulcea s-a dezvoltat și 
modernizat continuu. înfăptui
rea programului de amenajare 
și exploatare a Deltei Dunării 
a permis creșterea cu peste 
28 000 de hectare a suprafeței 
arabile. Amplele lucrări de Îm
bunătățiri funciare au determi
nat ca suprafața amenajată 
pentru irigații să ajungă în 
prezent la peste 141 mii hec
tare.

în cincinalul 1981—1985, com
parativ cu cincinalul anterior, 
producțiile totale au sporit cu 
77 000 tone cereale, 16 000 tone 
fasole, 136 000 tone sfeclă de 
zahăr, 261 000 tone cartofi și 
legume, peste 30 000 tone stru
guri și alte produse. In mod 
autocritic, trebuie să arătăm că 
rezultatele obținute, atit la pro
ducția vegetală, cit și în zooteh
nie. sînt departe de a ne mul
țumi, ele nefiind la nivelul 
planului și a bazei tehnico-ma- 
teriale de care dispunem. Ne- 
realizarea producțiilor planifi
cate, îndeosebi pe terenurile 
irigate, se datorește, în princi
pal, deficientelor existente in 
organizarea și controlul activi
tății. Direcția agricolă jude

om, constructor conștient al so
cialismului și comunismului.

In repetate rinduri, a spus In 
continuare vorbitorul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evocind 
exemplul de creație al îna
intașilor, ne-a îndemnat pe 
noi, scriitorii, să mergem 
direct la izvor, să ne inspi
răm din faptele eroice de 
muncă ale poporului, să redăm 
în operele noastre viața, nă
zuințele și aspirațiile creatori
lor de bunuri materiale, să fa
cem astfel ca eroii cărților noas
tre să fie constructorii socialis
mului, cei ce înalță astăzi 
România pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Acest îndemn generos, adresat 
în cuvinte vibrante de secre
tarul general al partidului nos
tru scriitorilor și artiștilor, con
stituie ideea de căpătîi a lite
raturii noastre noi. Au fost rea
lizate in anii socialismului, și 
mai ales in anii „Epocii Nicolae 
Ceaușescu", opere remarcabile 
despre viate nouă a satului ro
mânesc, a poporului nostru. 
Dar sîntem conștienți că mai 
avem mari îndatoriri pentru a 
reflecta în operele noastre noua 
epopee a muncii ce se desfă
șoară pentru transformarea re
voluționară a satului românesc.

Scriitorii, toți creatorii de 
frumos din România, împreună 
cu întregul popor, susțin cu toa
tă căldura apelul la rațiune și 
inițiativele președintelui țării 
pentru triumful păcii în lume, 
pentru liniștea și viața oameni
lor pe planeta noastră. Ridicăm 
cu tărie glasul nostru pentru 
încetarea cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
astfel ca sfirșitul acestui mile
niu să fie încununat de aureola 
păcii și să deschidă drumul 
spre un mileniu eliberat de coș
marul războaielor, spre un mi
leniu al împlinirii marilor idea
luri ale umanismului, ale încre
derii, colaborării și securității 
tuturor popoarelor. Să facem to
tul, așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să triumfe 
rațiunea și pacea pe planeta 
noastră.

țeană n-a reușit Întotdeauna să 
determine conducerile de uni
tăți și cadrele tehnice să acțio
neze cu toată răspunderea pen
tru respectarea întocmai a teh
nologiilor. S-a acționat cu in
suficientă perseverență pentru 
utilizarea corespunzătoare a 
mijloacelor materiale și forței 
umane . de care dispunem, în 
vederea îndeplinirii programe
lor de creștere a producției ve
getale și animaliere.

Pornind de la concluziile 
desprinse din activitatea desfă
șurată pină acum, comitetul ju
dețean de partid a stabilit un 
program concret de măsuri po- 
litico-organizatorice menite să 
pună o bază temeinică produc
ției din acest an, cit și pe 
întregul cincinal. Pe baza lui. 
în toate unitățile se lucrează cu 
mai multă răspundere pentru 
calitatea lucrărilor. Raportăm 
congresului că am Încheiat la 
termenele prevăzute însămîn- 
țările de primăvară pe cele 
peste 150 mii hectare. întreaga 
noastră atenție fiind îndreptată, 
in această perioadă, in direcția 
efectuării la timp și de cali
tate a tuturor lucrărilor de în
treținere și irigare. De aseme
nea, ne-am pregătit temeinic 
pentru recoltarea cerealelor pă- 
ioase la timp. în perioade 
scurte, fără pierderi, să în- 
sămînțăm integral suprafețele 
prevăzute de culturi duble, sur
să importantă în județul nostru 
pentru asigurarea bazei fura
jere. Acționăm, totodată, cu 
mai multă exigență și răspun
dere pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în folosirea mijloa
celor bănești, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție și 
creșterea eficienței economice, 
astfel incit, pe baza realizării 
unor recolte și venituri mari, 
să se creeze condiții pentru 
autofinanțarea fiecărei unități 
agricole.

Călăuziți de prețioasele idei, 
orientări și indicații cuprinse 
în strălucita cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din agricultura 
județului Tulcea se angajează 
să muncească fără preget pen

tru realizarea sarcinilor ce Ie 
revin, pentru obținerea unor 
recolte mari, sigure și renta
bile, aducindu-și, astfel, o con-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE CSICSIO

nutrim față de
tovarășul

mai 
erou 

am 
tre- 

in
neamului, 
cincinalul 

! progrese

Congresul nostru se desfă
șoară in anul aniversării a 
65 de ani de la făurirea glorio
sului partid comunist, stega
rul luptei pentru împlinirea as
pirațiilor noastre supreme de li
bertate și demnitate, de progres 
și bunăstare, în atmosfera de 
puternică angajare patriotică în 
care întregul popor acționează 
cu dăruire exemplară pentru în
făptuirea neabătută a hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Această aniversare, scumpă 
Inimilor noastre, ne-a oferit noi 
prilejuri pentru a ne exprima 
sentimentele de profundă dra
goste și nesfirșită recunoștință 
pe care toți oamenii muncii ro
mâni și maghiari din județul 
Covasna le ' ' 
partid, față de genialul său 
conducător, " . ‘
Nicolae Ceaușescu, sub a cărui 
înțeleaptă conducere țara noas
tră, județul nostru au cunos
cut perioada cea mai fertilă în 
împliniri din anii luminoși ai 
socialismului.

Raportez congresului — înalt 
forum democratic al țărănimii, 
al oamenilor muncii din agri
cultură — că. acționînd in spiri
tul prețioaselor indicații și 
orientări ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel 
iubit fiu al poporului, 
între eroii 
realizat in < 
cut însemnate 
dezvoltarea producției vegetale 
și animale a cooperativei agri
cole, care au condus la crește
rea averii obștești, a proprietă
ții socialiste și a veniturilor 
membrilor cooperatori din Țu- 
ria. Astfel, la cartofi am ob
ținut recolte medii la hectar de 
peste 30 000 kg, la sfecla de 
zahăr 46 000—47 000 kg, la griu

1 de circa 3 500 kg. Am acordat, 
în același timp, o atenție prio
ritară întăririi sectorului zo
otehnic. Drept urmare, efecti
vele de bovine au crescut, 
în cincinalul 1981—1985. de la 
1 700 la 2 200 de capete, reali- 
zînd integral planul de livrări 
la fondul de stat.

Prin acțiunile de urmărire ri
guroasă a costurilor de produc
ție, in vederea creșterii eficien
ței economice a Întregii activi
tăți, am realizat, anul trecut, un 
beneficiu peste plan de 1 300 000 
lei.

Cu toate aceste rezultate, 
apreciem că posibilitățile noas
tre sînt mult mai mari. Produc
țiile ar fi fost superioare, așa 
cum a reliefat pe bună dreptate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
congresul nostru, dacă s-ar fi 
asigurat peste tot respectarea 
tehnologiilor de cultură, dacă 
am fi imprimat o ordine și o 
disciplină desăvîrșite în gestio
narea și folosirea la maximum 
a mijloacelor din dotare, a for
ței de muncă, a tuturor resur
selor locale.

în vederea realizării unei co
tituri radicale în activitatea 
noastră, pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vom adopta un pro
gram de măsuri tehnico-organi- 
zatorice de natură să asigure 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor noii revoluții agrare, 
sarcină fundamentală ce revine 
lucrătorilor de pe ogoare In 
această perioadă de dezvoltare 
intensivă economico-socială a 
patriei. -Printr-o mai bună mo
bilizare a cooperatorilor, a me
canizatorilor și a specialiștilor 
la executarea lucrărilor agrico
le, la care au obligația de a par
ticipa direct și nemijlocit și ca
drele de conducere din unitate, 
vom asigura cultivarea integra
lă și corectă a pămîntului — 
bun al întregului popor, pe care 
avem datoria patriotică să-1 gos
podărim cu cea mai înaltă res
ponsabilitate. In prezent ac
ționăm din plin la efectuarea 
prașilei la cartofi, mac și sfeclă 
de zahăr, pentru stringerea fu
rajelor, pregătirea exemplară a 
secerișului. 

tribuțle tot mal importantă la 
ridicarea scumpei noastre patrii 
pe culmile progresului și civi
lizației.

Unitatea noastră dispune de o 
însemnată suprafață de pășuni 
și finețe naturale, care repre
zintă o sursă ieftină de furaje 
ce trebuie să o folosim cu mai 
mult randament în dezvoltarea 
sectorului creșterii animalelor. 
Ne vom angaja cu toate forțele 
la materializarea unor lucrări 
complexe privind îmbunătățirea 
și ameliorarea acestora în scopul 
dublării producției de masă 
verde. Au fost executate deja 
acțiuni de curățire, fertilizare 
și supraînsămînțare pe 360 hec-
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Cel de-al III-lea Congres al lu
crătorilor ogoarelor demonstrea
ză, o dată in plus, grija pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, o poartă dezvoltării in
tensive a agriculturii, înfloririi 
multilaterale a patriei noastre 
socialiste. Acționînd în spiritul 
orientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului. cooperatorii și mecaniza
torii din comuna Sintandrei, ju
dețul Bihor, sînt angajați cu 
toate forțele pentru folosirea cu 
maximă eficientă a bogatei baze 
tehnico-materiale și cultivarea 
științifică a pămîntului, întărind 
permanent proprietatea socialis
tă a unității noastre. In anul 
1985 am realizat, in medie, peste 
8 000 kg griu și 12 000 kg po
rumb știuleți la hectar, in regim 
neirigat, rezultate care ne-au 
creat posibilitatea să livrăm su
plimentar la fondul de stat în
semnate cantități de cereale. 
Este pentru noi o mare bucurie 
să putem raporta aceste reali
zări, care sînt de peste două ori 
mai mari față de cele obținute 
la începutul cincinalului trecut, 
ceea ce demonstrează forța 
creatoare a țărănimii lntr-o pa
trie liberă, independentă și su
verană, efectul pozitiv al muncii 
pe ogoarele înfrățite, în care 
îmbinăm tradiția îndelungată a 
țăranului român cu știința con
temporană.

Pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a relevat 
în magistrala cuvîntare la con
gresul nostru — care cuprinde 
pilduitoare învățăminte pentru 
întreaga țărănime — că, numai 
printr-o organizare exemplară a 
muncii, prin folosirea judicioasă 
a pămîntului șl a bazei tehnico- 
materiale de care dispunem, 
printr-o largă și exemplară mo
bilizare a forțelor din comună, 
vom putea realiza recolte și mai 
îmbelșugate. In acest spirit, 
vom acționa cu mai multă fer
mitate, aducîndu-ne contribuția
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Ne stăruie tn conștiință bogă
ția de idei și îndemnuri cuprin
să în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, document 
care atestă încă o dată capacita
tea de analiză și clarviziune ști
ințifică a iubitului nostru con
ducător, genial strateg și ctitor 
al României socialiste moderne, 
care își dedică cu eroism și 
abnegație întreaga activitate re
voluționară fericirii și bunăstă
rii poporului, înălțării patriei pe 
noi culmi de civilizație și pro
gres.

Raportez congresului că, prin 
muncă entuziastă, cooperatorii 
din Pristol au obținut, în cin
cinalul 1981—1985, producții me
dii de peste 4 800 kg griu, 4 950 
kg orz și aproape 7 000 kg po
rumb boabe, reușind să-și în
deplinească sarcinile planificate, 
iar la unele culturi, chiar să le 
depășească.

Pentru a asigura producții le
gumicole superioare anilor tre- 
cuți, cu consum redus de ener
gie electrică, carburanți și lu- 
brifianți, am instalat o salbă de

de specii 
pentru a 
rațional.
vom fo- 
tehnic și

tare de pășune șl 420 hectare 
de finețe, suprafețe pe care 
efectivele de animale au fost 
repartizate în funcție 
și categorii de virstă 
se realiza un pășunat

Asigur congresul că 
losi întregul potențial 
uman pentru a infăptui exem
plar obiectivele actualului cin
cinal de a obține la principale
le culturi recolte medii la hec
tar de peste 32 000 kg cartofi, 
50 000 kg sfeclă de zahăr, pre
cum și a sarcinilor în domeniul 
zootehniei. Puternic mobilizați 
de însuflețitoarea cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostită la congresul nostru, vom 
face totul pentru Îndeplinirea 
neabătută a hotărîrilor pe care 
le va adopta acest înalt forum 
democratic al țărănimii, sporin- 
du-ne astfel contribuția la în
florirea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă Româ
nia.

de peste 
kg sfeclă, 
știuleți la 
3 800 litri

la asigurarea autoaprovizionării 
și satisfacerea tuturor obligați
ilor la fondul central. Vom 
acorda o importantă deosebită 
aplicării normelor de organizare 
a terenurilor in sole și parcele 
optime. in vederea asigurării 
unui control cit mai riguros al 
executării lucrărilor agricole. 
Ne vom preocupa stăruitor de 
sporirea continuă a fertilității și 
creșterea capacității productive 
a pămintului, prin efectuarea 
unor ample acțiuni de îmbună
tățiri funciare, redarea în cir
cuitul agricol a noi suprafețe și 
aplicarea unor cantități tot mai 
mari de îngrășăminte organice, 
in complex cu amendamente 
pentru corectarea acidității.

Pentru aoest an ne-am propus 
să obținem recolte 
8 000 kg griu, 40 000 
15 000 kg porumb 
hectar, precum și 
lapte-de la fiecare vacă.

In ce privește executarea lu
crărilor agricole de sezon, coo
peratorii și mecanizatorii desfă
șoară în aceste zile hotărîtoare 
pentru recoltă o intensă' activi
tate la prășit și udarea culturi
lor în legumicultura și pentru 
stringerea furajelor. In vederea 
efectuării secerișului, ce se 
apropie cu rapiditate, sîntem 
pregătiți cu toate forțele nece
sare pentru recoltarea, trans
portul, depozitarea și valorifi
carea tuturor produselor la timp 
și fără pierderi.

încredințăm congresul, pa 
mult iubitul și stimatul secretar 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce 
lucrăm tn cooperativa agricolă 
din Sintandrei vom acționa cu 
multă răspundere, tn spirit re
voluționar, pentru aplicarea ne
abătută în viață a sarcinilor 
care ne revin din programele de 
dezvoltare intensivă economico- 
socială a patriei în cincinalul 
actual, a prețioaselor orientări 
și indicații date de conducăto
rul nostru iubit, pentru a rea
liza recolte tot mai mari și mal 
eficiente, cu costuri cît mai 
reduse de producție.

roți de udat cu ajutorul cărora 
asigurăm, prin brazde, apa ne
cesară pentru 34 ha cultivate cu 
legume. în continuare, sîntem 
preocupați de extinderea unor 
asemenea instalații tradiționale, 
realizate din resurse și cu for
țe locale, astfel incit, în acest 
an, 80 la sută din suprafața cul
tivată cu legume să fie irigată 
cu mijloace simple, de o deose
bită eficiență.

Evaluîndu-ne cu exigență re
zultatele dobîndite, nu ne putem 
declara nicidecum mulțumiți, 
deoarece acestea nu reflectă pe 
deplin potențialul real al pă- 
mîntului nostru, buna înzestra
re tehnică de care dispunem și 
capacitatea oamenilor.

Ascultînd cu deosebită aten
ție cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea congresului, mi-am dat sea
ma că multe din criticile for
mulate sînt valabile și în cazul 
unității noastre. Sîntem ferm 
hotărîți să acționăm în așa fel 
incit autocritica ce ne-o facem 
acum cu toată sinceritatea să se

materializeze la toamnă în pro
ducții cit mai bune. De altfel, 
lucrările pe care le-am realizat 
pină acum au fost de un nivel 
calitativ superior anilor prece
dent, ceea ce ne întărește con
vingerea că in 1986 vom obține 
producții medii cel puțin la ni
velul prevederilor de plan.

In acest scop, am stabilit sar
cini și responsabilități concrete 
pentru fiecare fermă și sector 
de producție, pentru fiecare ca
dru de conducere și formație de 
lucru, în conformitate cu Le
gea privind retribuirea persona
lului în acord global. Iar cdrisi- 
liul de conducere acționează e- 
nergic pentru organizarea te
meinică și cu simț de răspun
dere a întregii activități de pro
ducție, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, a implicării fiecă
rui cooperator în soarta produc

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL TEODORESCU

îngăduiți-mi ca, de la tribu
na acestui înalt forum demo
cratic al agriculturii, să exprim, 
in numele oamenilor muncii din 
județul Vîlcea, sentimentele 
noastre de aleasă recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, ctitorul 
României de azi, care, cu fermi
tate și consecventă revoluționa
ră, dinamizează întreaga acti
vitate a poporului nostru con
sacrată progresului continuu 
al națiunii, edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul patriei.

Raportez congresului că, pe 
baza programelor de dezvolta
re a producției vegetale și zoo
tehnice, elaborate în lumina 
indicațiilor și orientărilor deo
sebit de prețioase date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivul nostru de muncă, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, desfă
șoară o intensă activitate pen
tru a face din fermele noastre 
de producție unități fruntașe.

Acționînd pentru valorifica
rea cît mal bună a condițiilor 
pedoclimatice ale zonei în care 

ției. Din toată inima dorim să 
ne îndeplinim cu cinste angaja
mentele asumate și îndatoririle 
ce ne revin în tripla calitate de 
proprietari, producători și be
neficiari, perpetuînd înaltele va
lori ale dragostei față de pă- 
mînt a țăranului, ale muncii sale 
nobile incorporate In roadele 
holdelor.

Asigur forumul democrației 
noastre socialiste că oamenii 
muncii din cooperativa agricolă 
de producție Pristol vor depune 
toate strădaniile pentru înde
plinirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la acest important forum al ță
rănimii române, aducindu-și in 
acest fel o contribuție sporită 
la continua prosperitate și înflo
rire a scumpei noastre patrii.

se află fermele întreprinderii 
și a bazei tehnico-materiale 
din dotare, punem accentul pe 
dezvoltarea in ritm susținut a 
pomiculturii, viticulturii și zoo
tehniei, acordînd prioritate la
turilor intensive, calitative, 
sporirii eficienței economice a 
întregii activități.

Pe această bază, am reușit 
să dublăm valoarea producției 
globale agricole față de anul 
1981.

Acordăm o atenție deosebită 
folosirii intensive a fondului 
funciar, mecanizării lucrărilor 
in plantațiile de pomi și viță 
de vie, îmbunătățirii însușiri
lor fizico-chimlce ale solului, 
prin aplicarea amendamentelor 
calcaroase și acțiuni de scarifi- 
care, nivelare și fertilizare cu 
îngrășăminte organice.

In vederea realizării necesa
rului de furaje, întreaga su
prafață de livezi clasice a fost 
însămințată cu plante de nu
treț, obținîndu-se, în medie, 
peste 3 500 kg fin la hectar, 
fără să fie afectată producția 
de fructe. Am acționat pentru 
extinderea leguminoaselor, a 

căror pondere tn structura cul
turilor furajere este de circa 
70 la sută.

în sectorul zootehnic, preo
cupările noastre sînt orientate, 
cu prioritate, spre creșterea, in 
condiții optime, a tineretului 
de reproducție.

In scopul folosirii forței de 
muncă în condiții de maximă 
eficientă în perioadele dintre 
campaniile agricole, cît și al 
valorificării depline a resurse
lor locale de materii și mate
riale, pe lingă fermele de pro
ducție au fost create sectoare 
industriale, de unde, în anul 
trecut, am obținut venituri de 
peste 14 milioane lei.

Dar rezultatele obținute ptnă 
acum nu ne mulțumesc. Ele ar 
fi fost cu certitudine mai bune 
dacă am fi acționat cu mal 
multă fermitate și responsabi
litate pentru aplicarea corectă 
a tehnologiilor, pentru execu
tarea tuturor lucrărilor la timp 
si la cel mai înalt nivel calita
tiv.

Am reținut din ampla cu
vîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu necesitatea 
perfecționării continue a acti
vității consiliilor de conducere 
din unitățile agricole și aplică
rii cu toată hotărîrea a noului 
mecanism economico-financiar, 
astfel incit fiecare unitate să 
funcționeze pe principiul auto- 
conducerii șl autogestiunil, 
să-și acopere din veniturile 
proprii cheltuielile, apelînd cît 
mai puțin la credite.

Hotărîți să ridice întreaga ac
tivitate la nivelul cerințelor și 
exigențelor noii revoluții agra
re, lucrătorii din agricultura 
de stat a județului Vîlcea se 
angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru a transpu
ne în viață prețioasele indica
ții și orientări din magis
trala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prevederile 
din documentele adoptate de 
congresul nostru, in scopul 
creșterii substanțiale a produc
țiilor, productivității muncii și 
a eficientei economice, sporirii 
aportului la progresul general 
al țării.

Premiile Concursului de cîntece înaltă răspundere pentru viitorul țării, tv

și de poezii patriotice pentru copii
In Studioul de concerte al Ra- 

dioteleviziunii române a avut loc, 
sîmbătă. spectacolul de gală al ce
lei de-a Il-a ediții a Concursului 
de cintece și de poezii patriotice 
pentru copii, organizat de Consi
liul Național al Organizației Pio
nierilor, în colaborare cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, U- 
niunea compozitorilor și muzico
logilor, Uniunea scriitorilor și Ra- 
dioteleviziunea română, dedicat 
aniversării a 65 de ani de la făuri
rea P.C.R., eveniment de excepțio
nală importanță pentru destinele 
patriei noastre.

Concursul a contribuit, prin se
lecționarea celor mai valoroase lu
crări, la îmbogățirea creației mu
zicale și poetice pentru copii, lu
crările exprimind sentimentele de 
înalt respect și cinstire pentru tre
cutul glorios de luptă al poporului 
nostru, de mindrie patriotică față 
de realizările obținute în anii con
strucției socialiste, dragostea și re
cunoștința fierbinte a copiilor față 
de patrie și partid, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, cel 
mai iubit părinte și îndrumător al

tinerei generații, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru minuna
tele condiții de viață și învățătură 
asigurate, pentru dragostea și grija 
cu care veghează ca toți copiii din 
patria noastră să crească in dem
nitate, dreptate și pace. Totodată, 
lucrările premiate contribuie la 
educarea copiilor României socia
liste în spiritul umanismului și pa
triotismului revoluționar, al idea
lurilor păcii și prieteniei cu toți 
copiii lumii.

Juriile celor două secțiuni ale 
concursului au acordat următoarele 
premii :

— Secțiunea de poezie
Premiile Consiliului Național al 

Organizației Pionierilor : Premiul 
I : „Al patriei erou între eroi", 
„Țara noastră" de Nicușor Con- 
stantinescu ;

Premiul II — „Culori nemuri
toare", „Ce poate fi mai minu
nat" de Niculae . Tache ; Premiul 
III — „Țara păcii", „Sărbătoare" 
de Iuliu Rațiu ; Mențiune — „Ță
rii". de Victor Mihalache.

Premii speciale : — Premiul U- 
niunii scriitorilor — „Patria" de 
Miron Țic. Premiul Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste —

„Creștem in lumină" de Corneliu 
Șerban.

Secțiunea de creație muzicală :
Premiul I — „Noi, copiii, îl iu

bim", muzica Mihai Elekes, ver
surile Aristide Mircea ;

Premiul II — „De ziua partidu
lui", muzica Mircea Bădulescu, 
versuri Ion Țîrlea ;

Premiul III — „Șoimii patriei vă 
mulțumesc", muzica Dan Beiza
dea, versuri Petre Idriceanu ;

Mențiune — „Noi sintem viitorul 
țării", muzica Dan Bălan, versurile 
Mircea Block. „Ce pot face două 
mîini dibace", muzica Gabriela 
Sauciuc, versuri Gina Tedo- 
rescu și „Primul spic", muzica 
Romeo Vanica, versuri Niculae 
Tache.

Premiul Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor — „In frumoasa 
Românie", muzica Gh. Bazavan. 
versurile Petre Nicolae, și „Să fie 
pace pe pămînt", muzica Temisto- 
cle Popa, versuri Mircea Block.

Premiul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste — „Omagiu to
varășei Elena Ceaușescu", muzica 
Iovan Miclea, versuri Niculae Ta
che, și „Partid, iubit părinte", mu
zica Anton Dogaru, versuri Nicu
șor Coristantinescu.

pentru vigoarea și tinerețea poporului
(Urmare din pag. I)
a indemnizațiilor de naștere, toate 
constituind incă o mărturie grăi
toare a grijii partidului și statului 
față de tinăra generație.

Pentru condițiile minunate de 
viață, pentru accesul neîngrădit la 
tezaurul științei și culturii, parti
dul le cere copiilor un singur lu
cru, atit de sugestiv exprimat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Fo
rumul național al tinerei generații: 
de a munci, învăța, munci și iar 
tnvăța. „Pregătiți-vă — s-a adre
sat tineretului secretarul general 
al partidului —• pentru muncă și 
viață, pentru a fi prezenți întot
deauna acolo unde poporul, patria 
o vor cere !“. Sînt cuvinte care au 
avut o puternică rezonanță in ti
nerele conștiințe. Dovadă stau re
zultatele bune la învățătură, inte
resul copiilor față de muncă.

Participarea amplă a șoimilor pa
triei și a pionierilor la Festivalul 
național „Cîntarea României" con
stituie un prilej de a pătrunde 
marea frumusețe și autenticitatea 
folclorului nostru, de a prelua și 
duce mai departe tradiții a căror

vechime se pierde în negura 
timpului. Totodată, formațiile ar
tistice ale celor mai mici partici
pant la festival, prin programele 
lor, dau glas gindurilor de dragos
te curată și de adîncă recu
noștință față de Partidul Co
munist Român, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru copilă
ria fericită ce le este asigu
rată. Cu entuziasmul specific 
„virstel de aur", copiii se avintă 
în competițiile sportive organizate 
sub egida „Daciadei". Și nu puțini 
sînt aceia care au cucerit înalte 
piscuri ale performanței, făcind să 
răsune imnul țării noastre în com
petiții de anvergură internațio
nală.

Generația de copii ce se află pe 
băncile școlii face, încă de pe 
acum, dovada înțelegerii marilor 
răspunderi ce-i vor reveni, in vii
tor, misiunii de o covirșitoare im
portanță pentru România de mîine. 
în cadrul organizațiilor de pionieri 
și șoimi ai patriei, copiii participă, 
pe măsura puterii lor. Ia viața ce
tății, răsplătind astfel efortul con

siderabil pe care societatea îl face 
pentru a-i ajuta să devină oameni 
de nădejde, continuatori entuziaști 
ai operei de edificare a noii orin- 
duiri, a unui om nou.

Prevederile Congresului al XIII- 
lea al ' partidului merg pînă în 
anul 2000. înfăptuirea multora din
tre acestea, ca și a celor ce vor de
păși pragul mileniului, revine 
copiilor de azi, celor care-și flu
tură voioși, în vînt, cravatele roșii 
cu tricolor. Ei vor împlini vistll de 
aur al omenirii — comunismul. Ei 
se vor bucura, pe deplin, de toate 
roadele eforturilor pe care părinții 
și bunicii lor le fac pentru a Ie asi
gura un Viitor fericit, pe măsura 
aspirațiilor înaripate, caracteristice 
vîrstei tinere, a trecutului glorios 
al poporului nostru, a faptelor de 
vitejie ale înaintașilor. Este darul 
pe eare-1 facem copiilor de ziua 
lor, în atmosfera de entuziasm ce 
va caracteriza, desigur, toate ma
nifestările organizate, in această 
zi, spre a sărbători Copilul — sim
bolul bucuriei de a trăi, al încre
derii în ziua de mîine a României 
socialiste, a omenirii întregi.

Rodica ȘERBAN

11.30 Telex.
11.35 Lumea copiilor (parțial color) 

• Sintem copiii Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Documentar 
Mlădițe înmugurite din trunchiul 
strămoșesc. Selecțiuni din specta
colul de gală al celei de-a doua 
ediții a concursului de creație lite
rară și muzicală pentru șoimii pa
triei • Teatru pentru pionieri și 
școlari — Indicativul ,,Prietenie".

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară.

13,00 Album duminical (parțial color).
14.45 însemne ale unui timp eroic (co

lor).
15,00 închiderea programului.

19.00 Telejurnal
19,15 Copiii, primăvara șl viitorul na

țiunii — documentar (color).
19.30 Din inimi de copii, un imn parti

dului iubit (color). Spectacol lite- 
rar-muzical-coregrafic realizat în 
colaborare cu Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor.

20,10 Film artistic (color). „Copiii In
ventatorului44.

21,50 Telejurnal.

LUNI, 2 IUNIE
20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-științific (color).
20.35 Copiii — înaltă datorie față de vii

torul națiunii (color). Flori de la 
Năruja. Reportaj.

20.45 Tezaur folcloric (color).
21,00 Film serial (color). ,,Wilhelm cu

ceritorul44. Coproducție Internațio
nală realizată în Centrul de pro
ducție cinematografică „Bucu
rești44. Regia : Sergiu Nicolaescu 
șl Gilles Grangler. Ultimul episod.

21,50 Telejurnal.
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TUNISDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
GALAȚI : O nouâ 

capacitate de producție
La întreprinderea „Textila" Ga

lați a intrat in funcțiune o nouă 
secție de țesătorie. Noua capaci
tate de producție, realizată de lu
crătorii din cadrul Antreprizei de 
construcții industriale Galați, este 
dotată cu războaie de țesut mo
deme, de mare productivitate, care 
oferă noului colectiv de muncă de 
aici posibilitatea obținerii unor 
producții mari de țesături și de 
Înaltă calitate. (Ștefan Dimitriu).

ALBA : Consumuri 
materiale reduse

tul anului. 3 000 metri liniari, pre- 
dind înainte de termen beneficia
rului — schela de extracție Mo- 

’șoaia — trei sonde. Viteza de lucru 
planificată a fost depășită cu 
80 metri liniari pe instalație, 
timpul neproductiv a scăzut cu 
17,9 la sută, iar cheltuielile la 1 000 
lei au fost reduse cu 8,4 lei. Suc
cesul sondorilor argeșeni se dato
rează întăririi disciplinei și asis
tentei tehnice în toate schimburile, 
extinderii unor tehnologii avansa
te de lucru, folosirii intensive a 
sapelor și a fluidelor de foraj cu 
proprietăți superioare, îmbunătă
țirii regimului hidraulic de utili
zare a grupurilor de mo to pompe. 
(Gheorgbe Cîrstea).

Colectivul întreprinderii meta
lurgice din orașul Aiud a realizat 
in perioada care a trecut din acest 
an, peste prevederi, însemnate can
tități de utilaje pentru metalurgie. 
Realizarea producției s-a soldat cu 
consumuri materiale mal mici față 
de prevederi, ca urmare a măsuri
lor si acțiunilor desfășurate in sec
ții și ateliere pentru înnoirea teh
nologiilor de turnare și fabricație a 
unor piese și repere, reproiectarea 
unor produse, organizarea unor ac
țiuni in sprijinul reducerii consu
mului de materii prime, energie și 
combustibil. Eficienta acestor mă
suri se soldează cu reducerea chel
tuielilor materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă cu 31 lei față de anul 
trecut (Ștefan Dinică).

TURNU MĂGURELE:
Instalație 

pentru recuperarea 
resurselor energetice 

refolosibile

stalațll cu ajutorul cărora se re
cuperează resurse energetice 
losibile al căror volum este 
valent cu peste 90 000 tone 
bustibil convențional pe an.
Ștefan).

TIRGU SECUIESC : 
Folosirea eficientă 

a mașinilor și utilajelor 
Colectivul de muncă de la între

prinderea de amidon și glucoză din 
orașul Tîrgu Secuiesc a depășit 
producția-marfă planificată pen
tru perioada care a trecut din acest 
an cu peste 4,2 milioane lei. Nu
mai în luna mal, unitatea a li
vrat suplimentar beneficiarilor 13 
tone de glucoză «olidă, 20 tone de 
hidrol și 3 tone amidon. Bunele 
rezultate din această primă parte 
a anului se datorează întreținerii 
ireproșabile a mașinilor și instala
țiilor din dotare, exploatării lor în 
condițiile respectării tehnologiilor 
prevăzute. (Constantin Timaru).

refo- 
echi- 
com- 
(Stan

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a sărbătorii naționale a Italiei, iml 
este plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
italian prieten.

îmi exprim -convingerea că relațiile de tradițională prietenie dintre 
România și Italia se vor dezvolta în continuare, în folosul popoarelor ro
mân și italian, al cauzei păcii, destinderii și colaborării în Europa și în 
întreaga 'lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
ministru al Guvernul Re- 
Socialiste România, to- 
Constantin Dăscălescu, a 

telegramă președintelui 
Republicii 
cu ocazia 
țări, prin

Primul 
publici! 
varășul 
trimis o 
Consiliului de Miniștri al 
Italiene, Bettino Craxi, 
zilei naționale a acestei

care îi adresează sincere felicitări și 
cele mai bune urări pentru bună
starea poporului italian prieten. în 
telegramă este reafirmată încrederea 
în continua intensificare a raportu
rilor de prietenie și colaborare 
româno—italiene.

ARGEȘ : Succese 
ale sondorilor

Acționind sub lozinca „Tării, tot 
mai mult țiței", petroliștii Schelei 
de foraj Bascov, din județul Ar
geș. au săpat in plus de la începu

La Combinatul de îngrășăminte 
chimice din municipiul Turnu Mă
gurele a fost pusă în funcțiune o 
nouă instalație pentru recuperarea 
resurselor energetice refolosibile 
rezultate din complexele procese 
tehnologice ale fabricilor de pe a- 
ceastă mare platformă industrială. 
Este vorba de instalația de recu
perare a condensului produs în 
procesul de fabricație a îngră
șămintelor complexe. Reintrodu
cerea în circuitul productiv a re
surselor energetice secundare con
stituie o preocupare permanentă a 
muncitorilor și specialiștilor din 
combinat. Ca urmare a eforturilor 
creatoare, a aplicării unor inge
nioase soluții tehnice. In prezent 
combinatul de îngrășăminte chimi
ce Turnu Măgurele dispune de in-

BOTOȘANI : Noi 
apartamente pentru 

oamenii muncii
Constructorii din județul Boto

șani, amplu mobilizați în întrece
rea socialistă, au dat in folosință 
în acest an pină acum 600 noi a- 
partamente pentru oamenii muncii, 
din care peste 100 suplimentar 
sarcinilor de plan ale perioadei, 
între ansamblurile de locuințe din 
județ ce și-au îmbogățit zestrea 
edilitar-gospodărească figurează 
„Zona centrală" și „Săvenilor I" 
din municipiul Botoșani, „Victo
ria" din orașul Dorohoi, precum șl 
mai multe centre reședință de 
comună. (Silvestri Ailenei).

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața, nava franceză 

„Montcalm", care a efectuat o vizi
tă în portul Constanța, a părăsit a- 
pele teritoriale românești.

Pe timpul cit s-au aflat în țara 
oastră, membrii echipajului au vi- 

.itat monumente istorice și obiective 
cultural-turistice din municipiul 
Constanța și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

FOTBAL :

INFORMAȚII SPORTIVE

Etapa a 31-a a diviziei A

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 1 iunie (ora 21) 
— 4 iunie (ora 21). In țară : Vremea va 
fi în general instabilă, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale mai 
ales sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice și, izolat, de grin
dină în vestul, centrul șl nordul țării, 
precum șl în zona de deal șl de mun
te, unde, izolat, cantitățile de apă vor 
depăși 15 litri pe metru pătrat în 24 
de ore. In rest, aria ploilor va fi mal 
restrinsă, iar cantitativ neînsemnată. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peratura aerului va scădea, îndeosebi, 
la valorile maxime, care vor fi cuprin
se, in general, între 17 șt 27 de grade. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 7 șl 17 grade. La București • 
Vremea va fl în general lnstab ă, iar 
’rul temporar noros, favorabil ploii 
labe și descărcărilor electrice. Vintul 

va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată. Tempera- 
turile minime între 10 și 13 8rad®» 
maximele în scădere, între 24 și 27 de 
grade.

Meciurile disputate sîmbătă In eta
pa a 31-a a campionatului diviziei A 
la fotbal s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Steaua — F.C. Bihor 
Oradea 5—0 (3—0) ; Dinamo — Spor
tul studențesc 0—5 (0—3) ; Victoria 
București — Rapid 4—1 (1—1) ;
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 2—0 
(1—0) ; F.C.M. Brașov — Politehnica 
Timișoara 2—2 (1—0) ; Corvinul — 
Gloria Buzău 5—1 (2—1) ; F.C. Argeș 
— Universitatea Cluj-Napoca 2—0 
(0—0) ; Universitatea Craiova — F.C. 
Olt 1—2 (0—1) ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Petrolul Ploiești 2—1 (2—1).

în. clasament continuă să conducă 
echipa Steaua, cu 52 puncte, urmată 
de formațiile Sportul studențesc — 
43 puncte, Dinamo — 42 puncte și 
Universitatea Craiova — 40 puncte.

Campionatul mondial de fotbal
Ieri a Început în Mexic turneul 

final al campionatului mondial. La 
Ciudad de Mexico a avut loc parti
da inaugurală Italia — Bulgaria 
(grupa A), care s-a încheiat cu sco
rul de 1—1 (1—0).

Astăzi se vor juca meciurile : Bra
zilia — Spania (Guadalajara — gru
pa D) și Franța — Canada (Leon — 
grupa C).

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 mai 1986

★
Cu prilejul Congresului Federației 

Internaționale de Fotbal (F.I.F.A.), 
ale cărui lucrări s-au desfășurat la

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Zilei 
națională a Republicii Tunisiene, vă adresez calde 
bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie 
Republica Socialistă România și Republica Tunisiană 
voltare continuă în interesul popoarelor român și tunisian, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului tunisian 
prieten progres și prosperitate.

Victoriei, sărbătoarea 
felicitări și cele mai
și colaborare dintre 
vor cunoaște o dez-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă primului ministru al 
Republicii Tunisiene. Mohamed Mza- 
li, cu prilejul aniversării Zilei Vic
toriei, prin care îi transmite 
felicitări și cele mai bune

calde 
urări de

sănătate șl fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului 
tunisian prieten. In telegramă este 
exprimată încrederea că guvernele 
celor două țări vor acționa îm
preună pentru o dezvoltare tot mai 
largă a raporturilor de prietenie șl 
colaborare româno—tunisiene.

Ciudad de Mexico. Joao Havelange 
a fost reales în funcția de președin
te al acestui for. care cuprinde în 
prezent 158 federații naționale. în 
vîrstă de 75 de ani, Joao Havelange 
se află la conducerea F.I.F.A. din 
anul 1974.

în cursul aceluiași congres s-a 
decis ca Ia Jocurile Olimpice să poa
tă participa jucătorii europeni și sud- 
americani care au fost prezent! in 
preliminariile „Cupei mondiale", dar 
nu și cei selecționați la turneul fi
nal. Pe de altă parte, a fost admi
să propunerea ca, începînd din 1992, 
la Olimpiadă să poată participa nu
mai jucătorii pînă la 23 de ani.

CROS :
„Ștafeta tinerilor muncitori'
în organizarea Comisiei de specia

litate a Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România. în ziua de 1 iunie, are loc, 
la Alba Iulia, finala pe țară a cro
sului „Ștafeta tinerilor muncitori" — 
ediția a XH-a.

La întreceri participă peste 300 
sportivi, cîștigători ai etapelor ju
dețene și a municipiului București, 
în etapele de masă, sindicatele, a- 
sociațiile și cluburile sportive din în
treprinderi și instituții au antrenat 
un mare număr de participanți.

Probele se desfășoară sub formă 
de ștafete pe distanțele de 3X2 000 m 
fete și 3X4 000 m băieți.

La 2 Iunie, poporul 
Italian aniversează 
ziua proclamării re
publicii — Ziua na
țională a Republicii 
Italiene. în urmă cu 
40 de ani, 
italienilor 
nunțat în 
în cadrul 
rendum, pentru înlă
turarea monarhiei și 
instaurarea formei de 
guvernămînt republi
cane. A fost un mo
ment de cotitură în 
istoria acestui popor, 
care, de-a lungul seco
lelor. a adus o con
tribuție atit de impor
tantă la tezaurul cul
turii și civilizației 
universale. Acest eve
niment memorabil a 
marcat începutul pro
cesului de dezvoltare 
a tării pe calea de
mocrației și progresu
lui social. Procla
marea republicii a 
fost o continuare 
directă și o încunu
nare a luptei de rezis
tentă a forțelor popu
lare și patriotice îm
potriva dictaturii mus- 
soliniene și a ocupa
ției hitleriste, pentru 
libertate șl progres.

In cele patru dece
nii care au trecut de 
atunci. Italia a cu
noscut prefaceri am
ple, care au schimbat 
profund imaginea an-

tara situîn-

majoritatea 
s-au 
mod ferm, 
unui refe-

pro-

tebelică.
du-se în prezent prin
tre statele avansate 
din punct de vedere 
economic. într-o serie 
de ramuri ale indus
triei — construcțiile 
de mașini, chimia, e- 
lectronica etc. — Ita
lia ocupă poziții de 
frunte, produsele rea
lizate fiind considera
te ca realizări de virf 
ale științei și ‘tehnicii. 
Au fost înregistrate 
progrese și în regiu
nile din sudul mai 
puțin dezvoltat, in
dustria făcîndu-și aci 
loc mai anevoios în 
peisajul unei economii 
tradițional agricole.

Ca urmare a crizei 
ce a cuprins de mai 
multi ani toate țări
le. Italia s-a văzut 
confruntată cu o serie 
de probleme economi
ce și sociale, eforturi
le in direcția soluțio
nării lor necesitind 
unirea tuturor forțe
lor, spre a asigura 
tării înaintarea pe ca
lea deschisă cu 40 de 
ani în urmă.

De-a lungul vremu
rilor, între poporul 
român și poporul ita
lian s-au stabilit și 
cimentat relații de 
prietenie și colabora
re. favorizate de con
știința originii comu
ne. de afinitățile de

si

limbă și cultură. A- 
ceste raporturi au cu
noscut și cunosc o 
dezvoltare continuă, 
existînd largi posibi
lități pentru a le ex
tindă și adînci, o im
portanță deosebită re
venind creșterii
diversificării coope
rării economice, in
tensificării schimbu
rilor comerciale re
ciproc avantajoase, 
promovării colaboră
rii tehnico-științifice 
și culturale. Un rol 
determinant în evolu
ția relațiilor româno- 
italiene au avut întâl
nirile și convorbirile 
la nivel înalt, docu
mentele semnate cu 
aceste prilejuri dînd 
puternice impulsuri 
conlucrării dintre cele 
două țări în toate do
meniile de activitate.

Ca țări europene. 
România și Italia con
lucrează activ pe are
na internațională, pen
tru. realizarea unui 
climat de pace și în
țelegere pe continent.

Intensificarea con
tinuă a legăturilor de 
prietenie 
re dintre 
Italia se 
îndoială, 
buție de 
tărirea păcii și secu
rității în Europa și In 
lume.

și colabora-
România și 
înscrie, fără 
ca o contri- 
seamă la în-

Poporul tunisian
sărbătorește astăzi 
Ziua Victoriei, evo- 
cînd cu acest prilej 
unul dintre 
importante 
ale istoriei 
ționale. La 
1956, după secole de 
dominație străină. Tu
nisia și-a proclamat 
independenta de stat 
— act care a inaugu
rat o etapă de adinei 
prefaceri economico- 
sociale, de ample e- 
forturi pentru lichida
rea înapoierii moște
nite din trecut. Aces
te transformări înnoi
toare sînt vizibile in 
cele mai îndepărtate 
localități ale tânărului 
stat din nordul Africii 
(suprafața : 164 150
kmp ; populația — 6 
milioane de locuitori). 
Iar mai ales in regiu
nile din apropierea 
Mediteranei, pe cu
prinsul cărora au a- 
părut numeroase o- 
biective economice 
noi. Astfel, este sem
nificativ faptul că Bi- 
zerta, orașul unde Ia 
Începutul anilor ’50 a 
fost dat semnalul lup
tei generale de elibe
rare națională, a de
venit unul dintre 
cele mai puternice 
centre industriale ale

Aici au fost
i un mare

0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Hagl Tudose — 10; loneștil — 
19; (sala Atelier): Intre patru ochi 
(A) — 19,30.
9 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concertul 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
din Cluj-Napoca. Dirijor: Cristian 
Mandeal. Solist: Andrei Agoston — 
11,30; Concert coral-instrumental de
dicat „Zilei internaționale a copilu
lui". Corul Școlii generale nr. 150, Di
rijor: prof. Elena Văcărescu — 15,30; 
Concertul de închidere al „Primăverii 
culturale bucureștene*. Dirijor: Pe
tre Sbârcea. Solist: Philippe Bianconl 
(Franța) — 19.
• Opera Română (13 18 37) : Albă ca 
zăpada șl cel 7 pitici — 11 ; Flautul 
fermecat — 18.
• Teatrul de operetă (14 11 80): Okla
homa — 10,30; Parada melodlior — 
19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Secretul familiei Posket — 10,30; Ion 
(Teatrul Național Tg. Mureș) — 19 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Eu
nucul — 10.30; Hamlet — 16.
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 10,30; Doamna 
cu camelii — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Lewis

șl Alice — 10,30; Bărbatul șL.. femeile
— 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 
10,30; O dragoste nebună, nebună, ne
bună — 19; (la Teatrul de vară „23 
August") : Preșul — 18.
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, 
sala Magheru): Idloata — 10; Kara- 
mazovil — 18; (sala Studio): EX — 
19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 341: Cursa de Vlena — 10; Iarna 
cind au murit cangurii — 19; (sala 
Giuleștl, 18 04 85): Jocuri crude — 11; 
Așteptam pe altcineva — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Eu vă fac să 
rideți — 19; (grădina Boema): Bel
mondo al II-lea — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia
13 13 00): Concert de muzică
— 18.
0 Teatrul evreiesc de stat 
Se caută o stea — 10; Cum 
resc femeile — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" _______ _
De la Stan la Bran la Muppets — 
10,30; Rindulell — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Gu- 
liver în țara păpușilor — 11; (la sala 
Cosmonauților, 11 12 04): Motanul În
călțat — 11,30; (la Complexul Tei): 
O fetiță cfiută un cîntec — 12,30; (la 
Teatrul de păpuși Herăstrău): O fe
tiță caută un cintec — 18.
0 Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 10; 15; 19.

Română* 
populari

(20 39 70):
se cuce-

(50 26 55)

cele mai 
momente 
sale na-
1 iunie

Tunisiei, 
construite 
combinat siderurgic, o 
rafinărie, o uzină de 
laminate. instalații 
portuare dintre cele 
mai moderne ș.a. A- 
paritia acestor obiec
tive constituie însă 
doar un aspect al pre
ocupării manifestate 
pentru punerea în va
loare a resurselor na
turale. Cele peste 2 000 
de întreprinderi de 
prelucrare, 25 uzine 
de extracție, rafinării 
de mare capacitate si 
alte obiective aflate 
în curs de finalizare 
conferă Tunisiei de 
azi caracteristicile li
nei țări angajate ple
nar pe calea dezvoltă
rii economico-sociale 
independente. Realizări 
de seamă au fost în
registrate, de aseme
nea, în domeniul agri
culturii.

Animat 
mente de 
cu lupta __
arabe pentru consoli
darea independentei si 
progres social, poporul 
român urmărește cu 
viu interes succesele 
obținute de poporul 
tunisian ne calea fău
ririi unei vieți noi. 
între România si Tu
nisia s-au statornicit

de sen ti- 
solidaritate 
popoarelor

relații de prietenie si 
colaborare, care cu
nosc un curs ascen
dent. O contribuție 
hotăritoare la realiza
rea acestei evoluții 
pozitive au adus-o în- 
tîlnirile la nivel înalt, 
de la București si Tu
nis, dintre președintele 
Nicolae Ceausescu si 
președintele Habib 
Bourguiba, Intîlniri
care, prin acordurile și 
înțelegerile convenite, 
au deschis largi per
spective cooperării ro- 
mâno-tunisiene ne di
verse planuri. Ca re
zultat al traducerii în 
viată a acordurilor a- 
mintite. specialist! ro
mâni si tunisient au 
realizat modernul 
complex dș la M’Rata 
pentru extracția si 
transportul minereu
rilor de fosfat’, de’- 
voltîndu-se, totodată, 
coonerarea în dome
niile minier, agricol și 
al transporturilor.

Extinderea st diver
sificarea colaborării 
româno-tunisien» co
respund pe deplin in
tereselor celor două 
țări si Dopoare. consti
tuind. în același timn. 
un anort important la 
cauza păcii si înțele
gerii internaționale.

©Studioul de teatru LA.T.C. 
(15 72 59): Rosencrant» șl Gullden- 
stem — 10,30.
• Estrada Armatei — grădina de varâ 
a C.C.A. (13 60 64): Start ia varietăți 
— 19.

cinema
0 Comuniștii tn fruntea luptei îm
potriva fascismului șl războiului. 
Actorul șl sălbaticii : SCALA (11 03 72)
— 9; 12; 16; 19.
0 Comuniștii, eroi ai luptei pentru 
eliberare socială șl naționala. Amur
gul fintinilor : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
0 Dacii — 10; 12,15; 14,30; 17, Parti
dul, patria, poporul — 19 : STUDIO 
(59 53 15)
0 Noi, cei din linia intii : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 16; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12; 16; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12,15; 15,30; 19
0 Furtună in Pacific : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
0 Program special pentru 
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45, 
te furtunoasă — 19,30 :
(16 35 38)
0 Grăbește-te încet: DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

9;
copii — 
O noap-

DOINA

(50 35 94)
20

0 Colierul de turcoaze : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17,45; 20
0 Clipa de răgaz : PACEA (71 30 85) 
— 15; 17,15; 19,30
0 AI patrulea gard, lingă debarca
der : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
0 Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17,45; 20 
0 Artista, dolarii și ardelenii: MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,45; 20
0 Pirații din Pacific. Insula como
rilor t COSMOS (27 54 95) — 15; 19
0 Competiția : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
0 Sutjeska : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,30: 14; 16,30; 19
0 Toate ml se intlmplă numai mie t 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45: 18; 20
0 Aventurile veveriței Mlși : 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45, Ceva ce nu poate 
fl cumpărat t 20 — TIMPURI NOI 
(15 61 10)
0 Despărțire temporară : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19
0 Comandantul sării : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,45; 20
0 Fata fără zestre : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19
0 Vise și fantezie : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17,15; 19.30
0 Seherezada : LIRA (317171) — 15; 
17,15; 19,30, COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19,30
0 Muzica unei vieți — 15; 17, Frații 
Karamazov — 19: POPULAR (35 15 17)
0 Căpitanul Florian : FLACĂRA 
(20 33 40) — 14,30; 17; 19,30
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1 40509 68 50 000
1 08354 07 50 000
1 02123 95 50 000
1 74338 164 50 000
1 74691 170 40 000
1 24978 132 40 000
1 81481 95 40 000
1 49858 39 40 000
1 72933 135 40 000
1 01391 182 30 000
1 61959 12 30 000
1 04698 167 30 000
1 78219 61 30 000
1 12496 101 30 000
1 29159 109 30 000
1 06974 10.3 20 000
1 68471 169 20 000
1 84921 186 20 000
1 27338 127 20 000
1 06105 30 20 000
1 77653 21 20 000
1
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100 222 31 10 000
100 732 39 5 000
100 511 162 3 000
100 019 161 3 000

1 000 49 143 1 000
1 000 72 185 1 000
1 000 15 31 1 000
1 000 87 188 1 000
1 000 02 43 800
1 000 24 147 800
1 000 51 183 800
1 000 93 24 800
1 000 96 187 800
1 000 39 192 800
1 000 94 63 800
i nn(i 12 63 800
i ooo 14 68 800

13 422 TOTAL 14 020 000

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

Pentru ca tofi copiii planetei
să se bucure de cerul senin al păcii!

„Omenirea datorează copilului tot ce-i poate dărui 
mai bun". Sint cuvinte cu valoare de simbol extrase 
din „DECLARAȚIA DREPTURILOR COPILULUI", 
adoptată de statele membre ale O.N.U. cu aproape 
trei decenii in urmă.

Or, în actualele condiții internaționale, cind 
bucuria de a trăi și a se împlini, candoarea și zim- 
betul. însăși viața copiilor le sînt primejduite în cel 
mai înalt grad de creșterea arsenalelor militare, în 
primul rind nucleare, cel mai minunat dar pe care 
adulții îl pot face celor mai tinere vlăstare ale uma
nității — și, totodată, o îndatorire vitală — îl repre
zintă asigurarea păcii, eliminarea armelor atomice.

în condițiile' lumii contemporane, in care se men
țin inegalități economice și sociale din cele mai 
profunde, lovind grav in destinele a milioane și mi
lioane de copii, iraționala cursă a înarmărilor con
stituie o uriașă irosire de mijloace bănești, materia
le și științifice, cu care s-ar putea soluționa nu
meroasele probleme care confruntă omenirea. Fără 
îndoială, canalizarea bugetelor militare pe făgașul pro
gramelor economico-sociale — pentru educație, asis
tentă sanitară, rezolvarea crizei alimentare — ar pu-

tea oferi mijloacele, atit de necesare, amelioră
rii condiției copilului în lumea contemporană.

România socialistă, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
s-au pronunțat și se pronunță cu cea mai mare fer
mitate pentru apărarea liniștii și a cerului senin al 
copilăriei, astfel incit copiii patriei noastre, copiii de 
pretutindeni să se bucure de viață, să-și poată făuri 
și împlini cele mai frumoase și îndrăznețe visuri, 
într-o lume fără arme și războaie, a prieteniei și în
țelegerii intre toți fiii planetei.

O vibrantă și simbolică mărturie in acest sens a 
eonstituit-o mișcătorul gest, prilejuit de marea aduna
re populară din municipiul Zalău, cind, inălțind în 
fata zecilor de mii de participanți, a camerelor de 
televiziune un șoim al patriei, conducătorul partidu
lui și statului nostru a spus : „AȘ VREA CA ACEST 
ȘOIM AL PATRIEI SA FIE VĂZUT DE TOȚI CON
DUCĂTORII DIN EUROPA ȘI DIN LUME, SA ÎN
ȚELEAGĂ CA EI, COPIII, AU NEVOIE DE VIAȚA, 
DE LINIȘTE. NU DE ARME NUCLEARE ! ÎN 
NUMELE LOR, SA ASIGURAM ELIMINAREA AR
MELOR NUCLEARE, PENTRU A APARA VIAȚA 
COPIILOR, A LUMII !".

mult de patru cincimi se află in 
regiunile subdezvoltate.

0 Fiecare al patrulea copil din 
statele în curs de 
Asia, Africa 
suferă de 
fiecare al 
cursurile 
țămînt.

© Potrivit statisticilor O.N.U., 
dacă nu vor fi adoptate măsuri 
hotărîte pentru ameliorarea situa-

dezvoltare din 
și America Latină 

malnutriție cronică și 
doilea nu poate urma 
unei instituții de învă-

ției, numărul copiilor care trăiesc 
la limita maximă a sărăciei va 
ajunge la sfirșitul actualului de
ceniu la un miliard.
• Dacă in țările industrializate 

se înregistrează 15 decese Ia 1000 
de nașteri, in țările sărace media 
respectivă ajunge. în unele cazuri, 
la 120 de decese.

• Rujeola, tetanosul, difteria și 
tuberculoza ucid anual peste 5 
milioane de copii.

Drama marginalizării și a abandonării

Pacea - bunul suprem
A te îngriji de viitorul copiilor înseamnă a asigura 

rind — pacea, a face totul pentru a înlătura primejdia 
cleare, pentru oprirea nesăbuitei curse a înarmărilor, ___ ....__
sume astronomice, privind mase uriașe de oameni, in rindul cărora se 
află milioane și milioane de copii, de resurse indispensabile. Iată, din 
mulțimea datelor care se pot cita, in acest sens, numai citeva fapte, rea
lități, comparații semnificative :

— !n primul 
armelor nu- 
care înghite

Dezvăluirile
de copii 

sint abandonați, și 
milioane trăiesc 

să supraviețuiască 
scrie revista 

După 
Carlos 

„Masacrul 
in

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 230 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—200 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

• într-un minut mor în lume 30 
de copii din cauza bolilor și mal- 
nutriției, timp ^n care se cheltu
iesc pe arme 1 320 000 dolari.

• Analfabetismul — care afec
tează 25 la sută din copiii lumii 
— ar putea fi_ lichidat prin aloca
rea 
tele

0 
este

a numai 2 la sută din buge- 
militarc mondiale.
Costul unui submarin nuclear 
echivalent cu suma alocațiilor

pentru educație din 23 
curs de dezvoltare, 
160 milioane copii.
• Renunțarea la 

ar putea procura 
construirea a 520 de săli de clasă, 
cu 30 de elevi fiecare.
• Prețul unui nou tip de rache

tă intercontinentală echivnle cu 
hrana pe timp de un an pentru 
50 milioane de copii înfometați.

in
de state In 
care trăiesc
singur tancun

fonduri pentru

Copiii - victime tragice 
ale conflictelor armate

Numărul copiilor exploatați, 
maltratați, neglijați și expuși vio
lentelor conflictelor armate este in 
creștere — se arată intr-un recent

raport al U.N.I.C.E.F. Familiile din 
care fac parte — dacă există —au 
fost traumatizate de dezastre, să
răcie sau conflicte militare, neavînd

posibilitatea să asigure necesitățile 
de bază ale copiilor lor. Dezvol
tarea fizică și intelectuală a copii
lor este astfel amenințată.

Potrivit raportului, o dată cu 
creșterea numărului conflictelor — 
care aduc cele mai mțilte prejudi
cii populației civile — copiii pierd 
protecția familiei și a societății, 
concomitent cu destrămarea clima
tului social, ceea ce are efecte ne
gative pe termen lung asupra să
nătății și dezvoltării lor.

Meridianele 
subdezvoltării - 

meridiane 
ale suferinței 
și ignoranței

Subdezvoltarea, o adevărată pla
gă in lumea contemporană, afec
tează in primul rind și in modul 
cel mai grav viața celor mai tineri 
cetățeni ai Terrei. Din cele circa 
2 miliarde de copii ai planetei, mai

32 de milioane 
Brazilia 
puțin 10 
încearcă 
străzi — scrie revista italia
nă „PANORAMA". După cum 
arată sociologul Carlos Luppi 
in cartea. „Masacrul minorilor 
in Brazilia", în anul 2 000 vor fi 
80 de milioane de marginalizați, 
copii sub 15 ani, rămași fără 
adăpost. Nu este o previziune, ci 
o realitate îngrijorătoare într-o 
tară cu mari datorii externe, afla
tă în imposibilitatea de-a oferi 
hrană la jumătate din populația 
sa. Copiii sînt lăsați în stradă, 
fără un acoperiș, și chiar dacă l-ar 
avea, familia n-ar fi in stare să-i 
întrețină. Multi dintre aceștia în
groașă an de an rindurile delinc
ventei juvenile, în special în zona 
marilor orașe, unde violenta și cri-

revistei „Panorama*
minalitatea sint strîns legate de 
contrastul dramatic între bogății 
care devin tot mai bogați și săracii 
care sînt din ce în ce mai săraci. 
Violenta este singura „cultură" pe 
care o cunosc acești copii — afir
mă sociologul Emir Sadir. Alexadro 
— de pildă — s-a născut intr-un 
mediu care l-a împins spre vio- 

, lență. Mama l-a părăsit imediat 
după naștere. La șase ani era un 
copil al străzii, vindea lămii, lus
truia pantofii trecătorilor, căuta in 
coșurile de gunoi pentru a găsi 
ceva de mincare. Intrase deja in 
generația de marginali. Intr-o zi 
s-a prezentat înarmat la intrarea 
unui centru de reeducare cu scopul 

■ de a-și elibera un tovarăș din 
banda lui. Arma fusese inchiriată 
copilului de un agent de poliție, 
același care-l determina să fure 
sau să facă trafic cu droguri.

din 
cel 
sau 
pe

din potențialul uman al societății. 
Asemenea fenomene se intilnesc 
cu precădere in țările in curs de 
dezvoltare, dar situația este depar
te de a fi strălucită și in țările 
industrializate. în S.U.A., circa 
800 000 copii sint angajați sezonieri 
Ia muncile cimpului. în Anglia, 20 
la sută din victimele accidentelor 
din ferme sint copii sub 15 ani. 
Utilizarea muncii copiilor pentru 
activități dure sau periculoase nu 
a dispărut complet în Franța, 
Austria, Elveția, Grecia, Spania și 
Portugalia. în rindul țărilor Pieței 
comune recordul il deține Italia cu 
114 000 minori angajați, după date 
ale O.I.M., și 500 000 — după stu
dii ale sindicatelor. Cea mai mare 
parte a acestora se află în regiu
nea Napoli, copiii fiind folosiți in 
industria textilă și a pielăriei, a 
serviciilor etc.

Iată un asemenea caz :
„Ziua de muncă a lui Paolo în

cepe dis-de-dimineață, la ora 3 și 
jumătate, intr-o brutărie din 
Roma. Deși abia a împlinit 13 ani, 
prestează o muncă grea, cot la cot 
cu adulții, salariul in schimb nu 
reprezintă nici 15 la sută din cit 
primesc colegii săi «mari». Pentru 
patron, Paolo este o achiziție, ce-i 
drept ilegală, dar cu atit mai ren
tabilă, căci atesta economisește, 
pe seama micului proletar, nu nu
mai 85 la sută din salariu, dar și 
banii de concediu, asigurări sociale 
și de boală, de care beneficiază 
orice muncitor angajat legal".

Ioan T1MOFTE

Oropsiții unei societăți nedrepte
Zeci de milioane de copii intre 5 și 15 ani sînt constrinși să mun

cească in condiții intolerabile — notează un raport al Confederației In
ternaționale a Sindicatelor Libere, 
ZIDUL TĂCERII".

împinși de nevoi, pentru a-și 
ajuta familia, milioane de copii — 
intre 50 și 55 de milioane — sînt 
supuși unei exploatări rușinoase. 
Pot fi întîlniți în atelierele artiza
nale, agricultură, micile meserii de 
stradă (lustragii, vînzători de zia
re, vînzători ambulanți), dar și în 
alte ramuri. Pentru a munci, copiii

intitulat sugestiv : „SA SPARGEM

părăsesc prea devreme școala. Ei 
vor fi primii condamnați la șomaj, 
întrucît nu beneficiază de o pre- 

profesională indispensabi- 
meserii cali- 
mai adăuga 

coifcecințele nocive pe plan mo
ral. Angajarea copiilor repre
zintă o pierdere irecuperabilă

gătire
lă exercitării unei 
ficate — fără a



Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu,
Schimb de mesaje 

intre tovarășul Nicolae Ceausescu
O cerință majoră 

evidențiată la sesiunea 

specială a Adunării Generale

în consens cu năzuințele de pace și progres 
ale tuturor popoarelor

Eforturile României socialiste consacrate dezvoltării sale multilate
rale, vocația de pace și amplă colaborare internațională, rolul determi
nant al președintelui Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, in realizarea obiectivelor politicii interne și ex
terne a țării noastre sînt amplu reflectate de presa de peste hotare.

Un loc deosebit II acordă agențiile de presă și celelalte mijloace 
de Informare in masă cuvintării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al lll-lea al consiliilor de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor.

Este, de asemenea, subliniată semnificația împlinirii a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist Român, prilej pentru publicații din 
diferite țări de a înfățișa succesele țării noastre in edificarea socialis
mului, cu precădere in anii de cînd la conducerea partidului șl statu
lui se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. In context, sint puse in relief 
acțiunile și inițiativele constructive ale României consacrate înfăptuirii 
dezarmării, în primul rînd nucleare, realizării păcii, soluționării con
flictelor numai pe calea negocierilor, creării de zone fără arme nucleare 
și chimice.

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele României, a sub
liniat în cuvîntarea rostită la Con
gresul țărănimii că in anii socia
lismului producția agricolă a țării 
a sporit de peste patru ori, eviden
țiază agenția sovietică de presă 
T.A.S.S., menționind, în continua
re, că în cincinalul anterior ea a 
crescut cu peste 10 la sută.

Agenția subliniază apoi, citind 
din cuvîntare, că România acordă 
o mare însemnătate înfăptuirii 
Programului de lungă durată adop
tat de țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., precum și Programului 
de colaborare tehnico-ștlințifică, 
pornind de la necesitatea ca toate 
aceste programe să contribuie la 
dezvoltarea mai rapidă a fiecărei 
țări socialiste, la creșterea presti
giului socialismului, la ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
fiecărui popor. Totodată se arată 
că România socialistă susține activ 
programul de dezarmare nucleară 
pe mai multe etape pină in anul 
2000, propus de Uniunea Sovietică, 
și se pronunță pentru elaborarea 
unui program complex de dezar
mare. România — a subliniat 
Nicolae Ceaușescu — se pronunță 
cu toată hotărirea împotriva ori
căror măsuri de militarizare a Cos
mosului, care nu reprezintă decit 
calea intensificării cursei înarmă
rilor. Realitatea a demonstrat, a 
spus președintele României, că nu 
poate exista nici o apărare anti
nucleară in Cosmos. Singura cale 
de apărare împotriva armelor nu
cleare este distrugerea și înlătura
rea acestora, relevă agenția.

T.A.S.S. a arătat, de asemenea, 
că în cadrul celui de-al lll-lea 
Congres al lucrătorilor din agri
cultura României, cei aproape 
11 000 de participant! au fost che
mați să analizeze rezultatele înde
plinirii planului în cincinalul care 
a trecut in domeniul agriculturii șl 
industriei alimentare, pe ordinea 
de zi a congresului figurind și dez
baterea unui raport privind sarci
nile agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi 
apelor din România în perioada 
1986—1990, sarcinile în domeniul 
asigurării livrărilor de produse al» 
acestui sector la fondul de stat, 
precum și alte probleme.

Sub titlul „Forumul de la Bucu
rești", ziarul sovietic „SELSKAIA 
JIZNI" a publicat o relatare, cu 
conținut similar, despre cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul agriculturii, evidențiind 
atenția deosebită acordată în anii 
socialismului, in țara noastră, creș
terii producției agricole. Se relevă, 
totodată. faptul că România se 
pronunță pentru elaborarea unul 
program complex de dezarmare, 
sprijinind, in acest context, propu
nerile sovietice de lichidare, pe 
etape, a armelor nucleare.

Nu există nici o altă alternativă 
pentru a asigura existența întregii 
omeniri decit înlăturarea cu desă- 
virșire din lume a armelor nuclea
re, a declarat secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al 
lll-lea Congres al lucrătorilor din 
agricultură, desfășurat la Bucu
rești, a relatat agenția A.D.N. din 
R. D. Germană. continuînd : 
Nicolae Ceaușescu a arătat că a 
sporit pericolul unei catastrofe nu
cleare datorită continuării cursei 
înarmărilor, intensificării unor 
conflicte militare, a unor noi ac
țiuni agresive împotriva unor țări 
independente și a reafirmat spri
jinul activ al României pentru pro
gramul propus de Uniunea Sovie
tică de dezarmare nucleară în mai 
multe etape pînă în anul 2000.

Se relevă, de asemenea, că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat cu hotărîre împotriva 
oricăror planuri de militarizare a 
spațiului cosmic, subliniind că pro
gramul „războirii stelelor" nu re
prezintă decit calea intensificării 
și extțnderii cursei înarmărilor 
nucleare in Cosmos. Totodată, pre
ședintele României a adresat un 
apel S.U.A. și celorlalte state nu
cleare de a pune capăt tuturoz 
experiențelor nuclear® și de a rea
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- pe scurt
EXPOZIȚIE. In cadrul acțiunilor 

consacrate Anului Internațional al 
Păcii, la Biblioteca Universității 
federale din Brasilia a fost inau
gurată expoziția „România, țari a 
păcii". Vizit-.torii au apreciat in 
mod deosebit realizările economice 
ale României socialiste, contribuția 
țării noastre la realizarea unui 
climat de pace și colaborare in 
lume.

REPREZENTANȚI AI R. P. CHI
NEZE ȘI UNIUNII SOVIETICE 
au semnat o înțelegere cu privire 

liza un acord pentru încetarea pen
tru totdeauna a experiențelor nu-

Ziarul „NF.PSZABADSAG" din 
R.P. Ungară, relatînd despre cu
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la lucrările 
Congresului al lll-lea al agricul
turii, relevă că, în anii 1986—1990, 
producția agricolă a României va 
trebui să atingă nivelul de circa 
30—33 milioane tone de cereale, 
fiind necesară generalizarea expe
riențelor bune ale diferitelor uni
tăți agricole de stat și cooperatis
te. Se menționează, de asemenea, 
că România a obținut, în 1985, o 
recoltă de peste 23 milioane tone 
de cereale. Ziarul arată că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a lansat 
la acest congres chemarea de a se 
spori productivitatea muncii In a- 
gri cultură.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
afirmat în cuvîntarea sa că dis

RELATĂRI Șl COMENTARII 
ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

trugerea armelor nucleare consti
tuie singura cale eficientă de a 
împiedica o catastrofă mondială, 
evidențiază agenția CHINA NOUA, 
relevînd sublinierea făcută, că nu
mărul armelor, al efectivelor și 
cheltuielilor militare pe plan mon
dial trebuie să se reducă pînă în 
anul 2000 cu cel puțin 50 la sută.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că „Inițiativa de Apărare 
Strategică" a Statelor Unite și alte 
programe similare nu pot duce de
cit la intensificarea cursei înarmă
rilor și la extinderea el în Cosmos, 
sumele uriașe cheltuite pentru mi
litarizarea Cosmosului trebuind să 
fie folosite în scopuri pașnice, a 
subliniat agenția.

Agenția spaniolă E.F.E. a subli
niat. la rîndul său, că președin
tele României. Nicolae Ceaușescu, 
a avertizat în legătură cu pericole
le pe care le reprezintă energia 
nucleară sub orice formă pierdu
tă de sub control, fie în mod in
tenționat — prin folosirea arme
lor atomice — fie accidental. Se 
relevă în continuare că președin
tele României s-a pronunțat in 
sprijinul programului de dezarma
re nucleară pînă în anul 2000, 
propus de U.R.S.S.

„Partidtil Comunist Român și a- 
niversarea lui : 65 de ani de via
ță și activitate bogată" este titlul 
unul articol apărut în ziarul 
„HARAVGHI" din Cipru, In care 
se arată : La cei 65 de ani de 
existentă a P.C.R., poporul român 
pășește hotărit pe noul drum 
pe care și l-a croit, pe drumul 
muncii eroice. Oamenii muncii din 
România socialistă au Început în 
urmă cu cîteva luni realizarea 
celui de-al 8-lea plan cincinal 
(1986—1990), apreciindu-se că, sub 
impulsul puternic al Congresului al 
XlII-lea, se vor înregistra noi suc
cese pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Referindu-se la perioada pe care 
a inaugurat-o Congresul al XlII-lea 
al P.C.R.. ziarul cipriot evidenția
ză : Poporul român privește vii
torul cu încredere, sigur că dis
pune de toate forțele necesare pen
tru a înregistra noi succese în is
toria contemporană a patriei. A- 
ceastă dorință statornică de a ob
ține succese tot mai mari se în
temeiază pe baza materială solidă 
creată cu mari eforturi de către 
conducerea P.C.R., în frunte cu se
cretarul general Nicolae Ceaușescu ; 
un partid care s-a consolidat în 
pas cu dezvoltarea țării, un partid 
care are drept scop al luptei re
voluționare realizarea aspirațiilor 
sociale, a idealurilor de dreptate 
și egalitate, de independentă și 
pace.

Certitudinile de viitor s-au spri
jinit îndeosebi pe bazele trainice 
asigurate de Congresul al IX-lea 
al partidului, care a inaugurat epo
ca cea mai rodnică din istoria de 
veacuri a României — o epocă 

la extinderea In continuare a co
operării celor două țări in dome
niul navigației maritime, relatea
ză agenția T.A.S.S.

COMUNICAT. — La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
privind vizita efectuată în U.R.S.S. 
de Abdel Salam Jalud, membru al 
conducerii revoluționare a Jamahi- 
riei Libiene, relatează agenția 
T.A.S.S. în comunicat se eviden
țiază dorința dezvoltării colaborării 
pe termen lung între cele două 

strîns legată de prezența și 
contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu ; în acești 20 de 
ani, poporul a clădit o societate 
modernă in care toate domeniile 
vieții soclal-economice se dezvoltă 
continuu — relevă ziarul.

România este azi o țară cu o 
Industrie și o agricultură dezvol
tate. cu succese Istorice in toate 
domeniile construcției noii socie
tăți ; aceasta determină poporul să 
privească viitorul cu optimism, cu 
convingerea că sistemul socialist al 
dreptății și umanismului poate să 
transforme In faptă toate aspira
țiile lui. subliniază ziarul cipriot, 
evidențiind în continuare : toate a- 
ceste succese, programele pentru 
dezvoltarea pe mai departe a tă
rii se împletesc cu politica P.C.R., 
cu activitatea pe care acesta o 
desfășoară pentru programul so
cial-economic al României, consti
tuind centrul vital al societății ro
mânești.

Ziarul relevă, totodată, uni
tatea dintre partid și popor, 
o unitate căreia secretarul general 
Nicolae Ceaușescu i-a conferit un 
nou conținut, attt prin lărgirea 
contactului cu masele, cit și prin 
extinderea democrației.

Poziția Partidului Comunist 
Român In probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale este reflectată de 
cotidianul italian „AVANTI", care 
prezintă interviul acordat recent de 
președintele Nicolae Ceaușescu pu
blicației iugoslave „Komunist". 
Președintele României — scrie 
„Avânți" — a arătat oă situația miș
cării comuniste și muncitorești In
ternaționale trebuie privită în con
textul general al .marilor transfor
mări petrecute în dezvoltarea so
cietății omenești. In progresul ge

neral al științei, culturii, dar și In 
raportul de forțe pe plan mondial.

Evidențiind justețea principiilor 
socialismului științific, a legități
lor generale ale dezvoltării societă
ții omenești, demonstrată cu pu
tere de construcția socialistă dîn- 
tr-un șir de țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
s-au produs multe schimbări și tre
buie avută în vedere permanent 
necesitatea de a Îmbogăți și ela
bora principiile socialiste In raport 
cu noile transformări revoluționare 
produse în lume.

Este subliniată apoi poziția fer
mă exprimată în favoarea unor re
lații noi intre partidele comuniste 
și muncitorești bazate pe egalita
te. pe dreptul fiecărui partid de 
e-și elabora independent linia sa 
politică, fără ca aceasta să ducă la 
izolarea partidelor unul de altul»

Ziarul italian citează apoi ideile 
care exprimă concepția Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în legătură cu 
necesitatea întăririi colaborării și 
solidarității mișcării comuniste și 
muncitorești. Iată de ce. se arată. 
Partidul Comunist Român sa pro
nunță ferm pentru întărirea cola
borării și a solidarității între par
tidele comuniste și muncitorești, 
pentru o întărire a colaborării par
tidelor comuniste cu partidele so
cialiste și social-democrate.

Sub titlul „România adresează 
un apel pentru pace", revista me
xicană „TIEMPO" a publicat un 
articol In care, după ce se subli
niază dorința poporului român de 
a realiza un vast program de dez
voltare multilaterală a patriei, este 
reflectată preocuparea profundă a 
țării noastre fată de actuala situa
ție gravă internațională, în special 
față de intensificarea cursei înar
mărilor, de amplasarea unor noi 
arme în Europa și în alte zone ale 
lumii, de perfecționarea arma
mentelor și continuarea experien
țelor nucleare, de acțiunile vizînd 
militarizarea spațiului cosmic.

România, țară care militează pen
tru pace, a adresat în acest an — 
proclamat de către O.N.U. „An 
Internațional al Păcii" — un apel 
la dezarmare, la acțiuni comune 
ale tuturor statelor și organizații
lor. indiferent de concepțiile lor 
politice, filozofice, religioase sau 
de altă natură, pentru lichidarea 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune, reducerea substanțială și 
apoi lichidarea armamentelor, re
nunțarea la experiențele nucleare, 
încetarea manevrelor militare de 
orice tip și în orice împrejurare — 
evidențiază publicația mexicană.

Cotidianul egiptean „THE EGYIP- 
TIAN GAZETTE" a publicat, sub 
titlul „România se pronunță pentru 
o conferință internațională de pace 
în Orientul Mijlociu", un articol — 
însoțit de o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — referitor la 

țări, precum și sprijinul U.R.S.S. 
față de revoluția libiană. S-a sta
bilit, relevă T.A.S.S., să continue 
contactele sovieto-libiene la diferite 
niveluri, in probleme de interes co
mun.

ÎNTlLNIRE. Comunicatul co
mun cu privire Ia întîlnirea din
tre grupurile de lucru ale C.C al 
P.S.U.G și fracțiunii Partidului 
Social-Democrat din Bundestagul 
vest-german în problemele creării 
unei zone libere de arme nucleare 
in Europa centrală relevă necesi
tatea realizării destinderii în Eu
ropa și' a asigurării unei securități 
comune stabile, la un nivel cit mai 
scăzut al forțelor militare — 
transmite agenția A.D.N. De am
bele părți s-a relevat importanta 
creării unei zone libere de arme, 
chimice în centrul Europei. 

acțiunile întreprinse de țara noas
tră, personal de președintele său. 
în vederea soluționării juste șl 
globale a problematicii acestei re
giuni.

Au fost evidențiate aprecierile 
conducătorului statului român pri
vind pericolul pe care îl prezintă 
starea conflictuală din Orientul 
Mijlociu pentru pacea și securita
tea internațională, precum și spri
jinul acordat de România cauzei 
poporului palestinian.

Sub titlul „România și Anul 
Internațional al Păcii", publicația 
„RUMANIEN AKTUELLT", care 
apare în Suedia, scrie între altele s 
Organizația Națiunilor Unite a 
proclamat anul 1986 „An Interna
țional al Păcii". România, care a 
fost întotdeauna foarte activă în 
ceea ce privește menținerea păcii, 
a adresat guvernelor și parlamen
telor țărilor din Europa, America 
și Canadei un apel în care propu
ne ca toate statele să acționeze în 
vederea preîntâmpinării unui răz
boi nuclear.

România, subliniază publicația, 
se pronunță pentru oprirea ampla
sării de noi rachete nucleare în 
Europa și stabilirea unui program 
concret privind retragerea tuturor 
armelor nucleare de pe acest con
tinent, pentru realizarea unui 
acord general, cu participarea tu
turor statelor, prin care să se in
terzică experiențele nucleare, pen
tru completarea programului pri
vind măsurile de încredere cu noî 
prevederi care să includă și armele 
convenționale.

Publicația relevă că oficialitățile 
suedeze și conducerile partidelor 
politice s-au arătat deosebit de 
interesate față de propunerile 
românești în principalele proble
me internaționale, așa cum au 
fost ele prezentate în declarația 
amintită.

„Dacă toate etateîe ar avea ace
eași poziție ca a României, pacea 
noastră ar fi asigurată și toti am 
putea să ne bucurăm fericiți de 
mulți Ani Internaționali ai Păcii", 
Se arată în încheierea articolului.

„România' — țară care luptă pen
tru pacea lumii" este titlul unui 
articol apărut în publicația fin
landeză „SUOMENMAA", care e- 
vidențiază că, în elaborarea poli
ticii externe românești,1 rolul 
hotărîtor revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a cărui capaci
tate de a-și înțelege vremea este 
completată de vocația sa de a ac
ționa întotdeauna pornind de la 
interesele vitale ale poporului.

Concepția românească de , poli
tică externă situează pe prim plan 
principiile echității internaționale. 
Pe baza acestora. România dezvol
tă larg colaborarea și prietenia cu 
țările vecine, cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate statele socialiste, 
arată publicația, subliniind. în con
tinuare : In același timp. România 
intensifică relațiile multilaterale cu 
țările din Balcani, cu statele în 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
dezvoltă relații complexe și cu sta
tele capitaliste, cu toate popoarele, 
fără deosebire de orinduirea lor 
socială. Toate aceste raporturi au 
Ia bază egalitatea în drepturi, res
pectarea independentei naționale, 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne, renunțarea la forță 
sau la amenințarea cu forța, pro
movarea coexistentei pașnice. Se 
relevă apoi că apărarea păcii 
constituie „coloana vertebrală" a 
politicii externe românești care 
pune semnul egalității intre pace 
și dezvoltare.

„Securitatea, europeană este o 
altă mare direcție in care acțio
nează România, care are contribu
ții însemnate la normalizarea rela
țiilor interstatale pe continent — 
continuă revista. Este cunos
cut aportul președintelui 
Nicolae Ceaușescu la însăși defi
nirea conceptului de securitate eu
ropeană, la fundamentarea princi
piilor noi de relații între state in 
Europa, la crearea in Balcani a 
unei zone a păcii și colaborării. în 
acest spirit constructiv se înscrie 
și Declarația-Apel de la București 
a președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Todor Jivkov, cu privire la reali
zarea în Balcani a unei zone fără 
arme chimice, relevă „Soumen- 
maa".

Revista arată In continuare că, 
în concepția românească de poli
tică externă, calea cea mai sigură 
pentru asigurarea păcii o constituie 
dezarmarea, in primul rînd dezar
marea nucleară. Este evident că 
România pornește de la necesita
tea ca în acest an — proclamat de 
O.N.U. „An International al Păcii" 
— toate popoarele, în strînsă uni
tate, să acționeze pentru realizarea 
de înțelegeri care să deschidă ca
lea spre înfăptuirea marelui dezi
derat al dezarmării generale, con
clude publicația finlandeză.

(Agerpres)

LANSAREA RACHETEI „ARIA
NE" de la baza de la Kourou din 
Guyana franceză a fost un eșec 
total, relatează agențiile France 
Presse și United Press Internatio
nal. La numai patru minute și 36 
secunde de la lansare, cînd se pă
rea că toate merg bine, motorul ce
lui de-al treilea etaj nu s-a aprins, 
racheta a deviat de la traiectoria 
prevăzută, iar tehnicienii de la 
centrul de control au fost nevoiți 
să declanșeze sistemul de distru
gere automată al întregului angre
naj, precizează sursele citate.

CAMPANIE ELECTORALA — 
In Spania a fost inaugurată cam
pania electorală în vederea alege
rilor legislative ce vor avea loc la 
22 iunie anul acesta. în cadrul unei 
conferințe de presă, primul minis
tru, Felipe Gonzales, secretarul

si tovarășul Kim Ir Sen
PHENIAN 31 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România au fost transmise tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Core
ene, un salut călduros și cele mai 
bune urări de noi și mari succese 
In activitatea de înaltă răspundere, 
consacrată edificării orînduirii so
cialiste pe pămintul coreean, de rea
lizare a cauzei supreme a națiunii 
coreene — reunificarea pașnică și 
independentă a patriei.

Tovarășul Kim Ir Sen a rugat să 
se transmită tovarășului

încheierea celui de-al XlX-lea Congres 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol 

Tovarășul Jambin Batmunh, reales secretar general 
al C.C. al P.P.R.M.

ULAN BATOR SI (Agerpres). — 
V. Sălăgean și N. Cretu transmit : 
Simbătă s-au încheiat lucrările ce
lui de-al XlX-lea Congres al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
la care au participat 841 delegați, re- 
prezentînd organizațiile de partid de 
pe întreg cuprinsul țării. Au fost 
prezenta 73 de delegații ale unor 
partide comuniste, muncitorești și 
democratice din 66 de țări.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășa Maria Ghițulică, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Delegații au aprobat în unanimi
tate documentele congresului, pre
cum și unele modificări ale Statu
tului P.P.R.M. Totodată, au fost ale
se organele de conducere ale 
P.P.R.M.

In prima ședință plenară a nou
lui Comitet Central, tovarășul 
Jambtn Batmunh a fost reales in 
funcția de secretar general al C.C. 
al P.P.R.M.

★
După încheierea lucrărilor congre

sului, la C.C. al P.P.R.M. a avut loc 
o întîlnire prietenească cu oaspeții 
de peste hotare care au luat parte 
la forumul comuniștilor mongoli.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. conducătorul delegației parti
dului nostru a transmis tovarășului 
Jambîn Batmunh calde felicitări cu 
ocazia realegerii sale în funcția de 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
urări de sănătate, putere de muncă, 
iar comuniștilor. întregului popor 
mongol, succes deplin in transpu
nerea în viață a importantelor hotă-

Consfătuire a președinților uniunilor și consiliilor 
centrale cooperatiste din țările membre ale C. A. E. R.
PRAGA 31 (Agerpres). — La Pra- 

ga s-au desfășurat lucrările Consfă
tuirii președinților uniunilor și con
siliilor centrale cooperatiste din ță
rile membre ale C.A.E.R. Delegația 
română a fost condusă de tovarășul 
Paul Niculescu, președintele CEN- 
TROCOOP.

Participanții au dezbătut activita
tea și direcțiile principale ale cola
borării organizațiilor și consiliilor

Ședința Comisiei permanente C. A. E. R. pentru 
comerț exterior

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
Moscova s-a desfășurat a 73-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior.

Au fost examinate rezultatele tra
tativelor pentru încheierea acordu
rilor comerciale de lungă durată pe 
1986—1990 și a protocoalelor privind 
livrările reciproce de mărfuri pe 
anul 1986 între țăple membre ale 
C'.A.E.R., precum și cu R.S.F. Iugo
slavia. Totodată, s-a menționat că 
în cincinalul 1981—1985 comerțul re
ciproc a cunoscut o dezvoltare con
tinuă, crescind în ritmuri mai înalte 
decit comerțul total al acestor țări.

Prin acordurile comerciale de lun
gă durată pe anii 1986—1990. inche- 
iate pe baza coordonării planurilor, 
în strinsă legătură cu colaborarea in 
domeniile producției materiale, ști

Noi experiențe in Cosmos
Aproape 32 de ore în afara navei cosmice

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Cos- 
monauții sovietici Leonid Kizim si 
Vladimir Soloviov au efectuat, sim
bătă dimineața, o nouă ieșire in spa
țiul cosmic. Potrivit agenției T.A.S.S., 
ca si la precedentul experiment, ei 
au desfășurat o schelă metalică, iar 
cu ajutorul unui dispozitiv special 
au început „să construiască" o turlă 
asemănătoare cu o sondă petrolieră, 
cu o înălțime de 12 m. Pe platfor
ma din virful acesteia au fost insta
late un aparat de măsurare a densi
tății atmosferice și un receptor 
seismic pentru înregistrarea balan
sului schelei. Aparatele vor rămine

general al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, a declarat că 
speră ca partidul său să ciștlge 
viitoarele alegeri pentru forumul 
suprem al țării.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
IN BELGIA. La Bruxelles s-a des
fășurat simbătă o mare demonstra
ție de protest a oamenilor muncii 
împotriva politicii social-economi-
ce a guvernului de centru-dreap- 
ta. Aproximativ 100 000 de munci
tori și funcționari din întreaga țară 
— relatează agențiile internaționa
le de presă — au parcurs străzi
le capitalei, cerînd să fie garan
tate locurile de muncă șl să se 
pună capăt politicii de soluționa
re a gravelor probleme economice 
ale tării pe seama intereselor po
porului. J

Nicolae Ceaușescu și tovarășe! 
Elena Ceaușescu un cald salut de 
prietenie, fericire personală, urări de 
mari succese în neobosita activitate 
dedicată făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, 
precum și apărării cauzei păcii în 
lume.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Kim Ir Sen a delegației de activiști 
de partid militari din România, 
condusă de general-locotenent Ilie 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
care se află într-o vizită de schimb 
de experiență în R.P.D. Coreeană.

La primire a participat Constantin 
Iftodi, ambasadorul României in 
R.P.D. Coreeană.

Președinte al Comisiei Centrale de 
Revizie a fost ales D. Iondonsuren.

Luind cuvîntul la încheierea con
gresului. tovarășul Jambin Batmunh 
a relevat faptul că spiritul con
structiv in care au fost dezbătute 
problemele complexe ale dezvoltării 
economice și spciale a tării, ale per
fecționării stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizații
lor de partid constituie o garanție 
a transpunerii neabătute în viată a 
hotăririlor adoptate de Congresul al 
XlX-lea al P.P.R.M.

Referindu-se la probleme ale po
liticii externe, vorbitorul a subliniat 
că Republica Populară Mongolă se 
pronunță cu consecventă pentru a- 
firmarea în relațiile internaționale a 
principiilor coexistenței pașnice în
tre state cu sisteme social-politice 
diferite, pentru Întărirea păcii și 
securității in Asia și în întreaga 
lume, pentru Instituirea unui larg 
dialog politic in vederea reglemen
tării pe calea tratativelor a tutu
ror problemelor litigioase si a si
tuațiilor conflictuale.

★
rîri ale celui de-al XlX-lea Congres 
al partidului.

Mulțumind. tovarășul Jambtn 
Batmunh a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. din 
partea sa. a conducerii P.P.R.M.. a 
comuniștilor mongoli, un cordial 
salut prietenesc și calde urări de 
sănătate, iar oamenilor muncii din 
România prosperitate, noi și tot mai 
mari înfăptuiri pe calea transpune
rii cu succes în practică a hotări
rilor Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român. în ope
ra de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

centrale cooperatiste în problems 
de interes comun, ale realizării obi
ectivelor Programului complex al 
progresului tehnico-științific al țări
lor membre ale C.A.E.R. pe perioada 
pină în anul 2000.

Totodată, reuniunea a prilejuit un 
schimb de experiență și de păreri 
privind activitatea și preocupările 
mișcărilor cooperatiste din țările re
prezentate la această intilnire.

inței și tehnicii. specializării și 
cooperării internaționale in produc
ție, se prevede creșterea in conti
nuare a comerțului reciproc, a li
vrărilor de mașini și utilaje, com
bustibili și materii prime, mărfuri 
alimentare și bunuri industriale de 
larg consum, in condițiile sporirii 
cerințelor față de nivelul tehnic și 
calitatea acestora.

Comisia a examinat și alte pro
bleme ale colaborării multilaterale 
a țărilor membre ale C.A.E.R. in 
domeniul comerțului exterior și a 
stabilit direcțiile activității sale vii
toare, inclusiv sarcinile ce revin co
misiei din Programul complex al 
progresului tehnico-științific al ță
rilor membre ale C.A.E.R. pină in 
anul 2000.

pe platformă, urmind să transmită 
specialiștilor datele respective.

Apoi, cosmonauții au trecut la 
etapa următoare a experimentului — 
sudarea elementelor componente ale 
schelei și instalarea pe suprafața ex
terioară a stației a unui microdefor- 
mator pentru testarea rezistenței 
diverselor materiale.

După executarea operațiunilor de 
mai sus, care au durat cinci ore, cei 
doi cosmonauți s-au reîntors in sta
ția cosmică. Pentru prima dată in 
istoria zborurilor pilotate, Leonid Ki
zim și Vladimir Soloviov au teșit de 
opt ori in spațiul cosmic, durata 
totală a activității lor In afara navei 
fiind de 31 de ore si 40 minute.

In pofida protestelor opiniei publice mondiale

Franța a efectuat o nouă explozie 
nucleară subterană

WELLINGTON 31 (Agerpres). — 
In pofida numeroaselor proteste in
ternaționale, multe dintre ele prove
nind din state și teritorii din zona 
Pacificului de Sud, care au atras 
atenția asupra riscurilor și a conse
cințelor nefaste ale unor asemenea 
activități, Franța a efectuat simbătă 
o nouă experiență nucleară subtera
nă la poligonul din atolul Mururoa. 
Explozia a fost detectată de stația 
seismologică neozeelandeză de la 
Rarotonga, în Insula Cook. Este vor
ba de cea de-a patra experiență nu
cleară franceză din 1986 (cu o pu
tere de 20 kilotone — adică 20 000 
tone de trotil), fiind cea mai impor

a O.N.U.

Asigurarea suveranității 
depline a țărilor africane 

asupra bogățiilor naturale
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres) 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat dezba
terile generale din cadrul sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate situației econo
mice critice din Africa. Numeroși 
vorbitori au relevat în cadrul dez
baterilor faptul că Africa continuă 
să rămină continentul cel mai puțin 
dezvoltat din lume, numeroase țări 
de aici fiind confruntate cu reduce
rea îngrijorătoare a veniturilor pe 
locuitor, ale cărei efecte sint, între 
altele, subnutriția, bolile endemice, 
neștiința de carte. In același timp, 
monopolurile din țările capitaliste 
dezvoltate obțin anual profituri în 
valoare de aproape 20 miliarde do
lari. prin exploatarea bogățiilor na
turale ale continentului.

Printre soluțiile preconizate de nu
meroși vorbitori se degajează nece
sitatea decolonizării economice a 
Africii, asigurarea suveranității de
pline a țărilor africane asupra bo
gățiilor lor naturale, oprirea ieșirii de 
capitaluri și de forță de muncă ca
lificată din țările Africii, creșterea 
rolului sectorului de stat în econo
mia țărilor africane.

Schimbul de opinii prilejuit de 
dezbaterile generale a evidențiat, de 
asemenea, faptul că problemele eco
nomice ale Africii sînt inseparabile 
de climatul politic general din lume, 
întrucît chiar și unele țări in curs 
de dezvoltare din Africa au fost a- 
trase prin forța împrejurărilor în 
cursa înarmărilor, care le obligă la 
cheltuieli ce depășesc cu mult posi
bilitățile lor economice.

0 declarație 
a guvernului sovietic 

in legătură cu Tratatul 
„SALT-2-

MOSCOVA 31 (Agerpres). — I 
Moscova a fost dată publicității 
declarație a guvernului sovietic în 
care se arată că, la 27 mai, preșe
dintele S.U.A. a anunțat că, în fapt, 
S.U.A. nu vor respecta in continua
re acordul provizoriu din anul 1972 
cu privire la limitarea armamente
lor strategice ofensive și Tratatul 
„ȘALT-2" din anul 1979. El a arătat 
că. în viitor, adoptind hotărîri pri
vind forțele strategice americane, 
S.U.A. nu vor mai respecta limită
rile pe care le impun acordurile 
SALT.

Hotărirea președintelui, se arată 
în declarație, înseamnă că actuala 
conducere americană ia o măsură 
excepțional de periculoasă în pro
blema distrugerii sistemului de acor
duri care frînau cursa Înarmărilor 
și creau condiții pentru încheierea 
de noi înțelegeri.

Se întreprind încercări de Justifi
care a măsurilor prin „încălcări" ala 
acestor acorduri de către U.R.S.S., 
dar asemenea afirmații sînt neînte
meiate de la început și pînă la sfir- 
șit. Atitudinea principială a U.R.S.S. 
față de înțelegerile existente în do
meniul limitării armamentelor stra 
tegice este cunoscută, subliniază di 
clarația guvernului sovietic. Partea 
sovietică a îndeplinit și îndeplinește 
cu strictețe și integral angajamen
tele asumate, pornind de la faptul 
că respectarea in continuare, pe 
bază de reciprocitate, a angajamen
telor prevăzute de Tratatul „SĂLT-2" 
ar avea o importanță considerabilă 
pentru menținerea echilibrului stra
tegic și întărirea securității.

încheierea reuniunii
Consiliului ministerial 

al N.A.T.O.
OTTAWA 31 (Agerpres) — In de

clarația finală dată publicității la 
sfirșitul reuniunii de două zile a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O., 
desfășurată la Halifax (Canada), se 
afirmă că miniștrii de externe din 
cele 16 țări membre ale organizației 
au trecut în revistă aspectele re
lațiilor Est.-Vest, subliniind că ob
stacolele care stau incă in calea unei 
înțelegeri nu trebuie să împiedice 
cele două părți în încercările lor de 
a face progrese in domenii de inte
res comun.

Participanții declară, totodată, că 
vor menține strategia de descura
jare a alianței N.A.T.O.

Documentul anunță hotărirea or
ganizației nord-atlantice de a crea 
un grup de lucru pentru problema 
armelor convenționale, care va pre
zenta un raport înainte "de reuniu
nea de Ia Viena a C.S.C.E. și un alt 
raport în vederea viitoarei sesiuni 
ministeriale a N.A.T.O, din decem
brie.

Referitor la intenția guvernului a- 
merican de a nu respecta prevederi
le acordului „SALT 2“ încheiat în 
1979 cu U.R.S.S., declarația sublinia
ză: „Orice acord trebuie să garanteze 
mai bine respectarea angajamente
lor subscrise și să consolideze regi
mul instituit de tratatele existente" 
— relatează agenția France Presse.

tantă dintre cele efectuata în acest 
an.

Potrivit unor surse neozeelandeze, 
citate de agenția France Presse, în 
ultimii 11 ani Franța a efectuat in 
atolul Mururoa 82 de experiențe nu
cleare.

WELLINGTON 31 (Agerpres). — 
Condamnind noua experiență nu
cleară efectuată de Franța in atolul 
Mururoa, vicepremierul neozeelandez 
Geoffrey Palmer a declarat că acest 
act este de natură să întărească hotă
rirea guvernului țării sale de a mi
lita ferm pentru a se pune capăt unor 
astfel de explozii.
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