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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ieri s-a încheiat

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, 

SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
Vineri, fn prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au continuat lucrările 
Plenarei lărgite a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei A- 
Jimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor.'

La sosirea In Sala Palatului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întâmpi
nați cu deosebită căldură și entu
ziasm de participanții la lucrări, 
care au aplaudat și ovațio
nat îndelung. S-a aclamat eu 
Însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, dîndu-se 

astfel expresie sentimentelor de 
aleasă dragoste și prețuire cu care 
oamenii muncii din agricultură. în
treaga națiune il înconjoară pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în prezidiu au 
luat loc membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe- 1 
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari al 
Comitetului Central al partidului, 
membrii Biroului Executiv al Con
siliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Apelor.

Luînd cuvîntul, tovarășul Cornel 
Pacoste, membru supleant al Co

mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vioeprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național al Agriculturii. Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, a spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele tuturor participanților, să 
salutăm, cu cele mai alese senti
mente de stimă și respect, de 
nemărginită bucurie prezența la 
lucrările Plenarei lărgite a Con
siliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor a celui mai 
iubit fiu al națiunii,, genialul stra
teg și ctitor al României moder
ne, omul de a cărui gîndire. 

acțiune și faptă este legată 
nemijlocit edificarea socialismu
lui și comunismului in patria 
noastră scumpă, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Este o bucurie și onoare șă vă 
putem exprima, mult stimate' și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
toată căldura inimilor noastre, și cu 
acest prilej* sentimentele de respect 
profund, dragoste fierbinte și re
cunoștință nețărmurită pentru ac- 
(Continuare în pag. a IV-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Plenara lărgită a Consiliului Na

țional al Agriculturii a analizat 
rezultatele din anul acesta în do
meniul agriculturii și a stabilit 
măsurile necesare în vederea în
făptuirii în bune condiții a pla
nului și programelor pe anul 1987, 
care asigură realizarea hotărîrilor 
Congresului al XIH-lea al parti
dului în domeniul agriculturii, a 
noii etape a revoluției agrare — 
factor hotăritor pentru dezvoltarea 
generală a României, pentru ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Sîntem la sfîrșitul primului an 
al cincinalului 1986—1990. Pe an
samblul economiei naționale £e 
poate spune că, în primul an al 
celui de-al 8-lea cincinal, au fost 
obținute succese însemnate în toate 
sectoarele. Producția industrială 
înregistrează o creștere de peste 7 
la sută față de anul precedent. 
Progrese importante s-au realizat 
în toate celelalte sectoare de acti
vitate.

Pe această bază s-au putut reali
za o creștere importantă a venitu
lui național, sporirea eficienței eco
nomice, a productivității muncii, 
îmbunătățirea întregii noastre ac
tivități.

O puternică dezvoltare au cu
noscut știința și învățămîntul — 
factori determinant în înfăptuirea 
noii revoluții tehnico-științifice șl 
a noii revoluții agrare. în ridicarea 
generală a patriei noastre pe cele 
mai înalte culmi de progres și ci
vilizație. (Aplauze puternice, pre
lungite).

La începutul acestei luni am 
dezbătut pe larg problemele din 
activitatea industrială si din cele
lalte sectoare, am adoptat hotărî- 

rile corespunzătoare — de aceea 
nu doresc să mă mai refer acum 
la acestea.

în domeniul agriculturii s-au ob
ținut, de asemenea, realizări de 
mare însemnătate. S-a realizat o 
producție de cereale de peste 28 
milioane tone, cea mai mare pro
ducție din istoria țării noastre. 
Sporuri importante de producție 
s-au obținut în toate celelalte sec
toare ale agriculturii.

Putem afirma că anul 1986 a 
marcat un moment de cea mai 
mare importanță în dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste, în 
înfăptuirea noii revoluții agrare. 
Prin realizările din acest an s-a 
pus o bază trainică înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului pentru 
actualul cincinal, a obiectivelor 
cuprinse în Programul partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Rezultatele obținute în acest an 
au determinat adoptarea hotăririi 
privind instituirea înaltului ' titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Acest titlu a fost decernat pînă a- 
cum. în acest an. unui număr de 
150 de unități agricole, de stat și 
cooperatiste.-precum și Institutu
lui de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea. Din 
acestea, 25 au fost înmînate, 
după cum este cunoscut, cu pri
lejul „Zilei recoltei". Doresc să 
menționez, și în acest cadru, acor
darea titlului de ..Erou al Noii Re
voluții Agrare" județului Olt. pen
tru producțiile mari obținute la 
griu, orz. porumb, floarea-soarelui 
și alte produse. Astăzi am înmînat 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" unui număr de 125 de 
unități agricole, precum si Insti

tutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea. Sini 
cunoscute criteriile pentru obți
nerea acestui titlu si producțiile 
obținute de unitățile care au pri
mit. în această toamnă și astăzi, 
acest înalt titlu. Sînt producții 
care demonstrează manile posibi
lități ale agriculturii noastre so
cialiste. Avem unități cu peste 
9 000 kg orz la hectar, cu mult 
peste 8 000 kg grîu la hectar, cu 
peste 25 de tone la porumb știuleți. 
precum și cu producții importante 
la celelalte culturi.

Faptul că un număr Important 
de unități agricole și un întreg 
județ au obținut. în acest an. înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" demonstrează justețea 
/obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului în dome
niul agriculturii, ca și în toate do
meniile dezvoltării economico-so- 
ciale a țării.

După cum ati văzut, sînt județe 
cu un mare număr de unități care 
au obținut acest înalt titlu. Cred 
că ati remarcat faptul că cele mai 
multe unități care au primit și as
tăzi acest titlu sînt din județul 
Olt. ceea ce demonstrează că pen
tru a putea concura pe județ Iâ' 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" este necesar ca un număr' 
mare de unități să depășească cu 
mult producțiile medii pe județ.

Am spus, cu multi ani în urmă, 
că vechea zicală românească după 
care „cu o floare nu se face pri
măvară" își păstrează actualitatea. 
Totuși, o floare, deci un titlu de 
„Erou", vestește perspectiva pri
măverii. (Aplauze puternice). însă 
un număr mare de unități care au 
obținut acest înalt titlu formează 
un buchet puternic si asigură pri
măvara agriculturii în județ. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Trebuie să facem astfel încît 
anul viitor , să crească *rault- nu-1 
mărul acestor unități în fiecare 
județ. Aș dori ca anul viitor să nu 
rămînă nici un județ fără a avea 
unități care să obțină înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare", 
(Aplauze puternice). De aseme
nea. as dori, și sper că un număr 
important de județe se vor angaja 
cu toate forțele și vor acționa pen
tru ca anul viitor să poată obține 
acest înalt titlu.

Tuturor unităților care au primit 
astăzi înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", celor din 
județele cărora li s-a decernat 
acest titlu cu prilejul „Zilei recol
tei". precum si județului Olt. le 
adresez, din toată inima, cele mai 
calde felicitări si urarea de noi si 
noi succese în toate domeniile de 
activitate ! (Urale șl aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Totodată, doresc să adresez cele 
mai calde felicitări tuturor oame
nilor muncii din agricultură. în
tregii tărănimi pentru rezultatele 
obținute în acest an si urarea de 
a face totul ca. anul viitor, agri
cultura noastră socialistă să se ri
dice la un nou nivel al producție’, 
în toate sectoarele. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Am obtinut o serie de’ rezultate 
Importante și în producția indus
triei alimentare, care a cunoscut 
o creștere de peste 4 la sută față 
de anul precedent. S-au obtinut. 
de asemenea, realizări importante 
în silvicultură. în gospodărirea 
apelor. în toate sectoarele care fac 
parte din Consiliul Național al 
Agriculturii. Doresc să adresez, cu 
acest prilej, felicitări tuturor oa
menilor muncii din industria ali

mentară si din toate celelalte sec
toare- de activitate — si urarea-'car 
anul viitor, și unitățile din aceste 
sectoare să candideze la titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste", să ob
țină rezultate tot m.ai mari. în 
toate domeniile! (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovârăși,

Avem tot dreptul să privim cu 
satisfacție realizările obținute în 
acest an. Dar nu trebuie să uităm 
că au continuat să se manifeste o 
serie de lipsuri în unele unităti si 
județe, care au diminuat cu mult 
marile realizări obținute./Trebuie 
să spunem deschis că. pe ansam
blu. producțiile obținute în acest 
an nu ne pot mulțumi. Dacă în 
toate județele si unitățile s-ar fi 
lucrat cu mai multă răspundere, 
aplicîndu-se toate măsurile nece
sare privind activitatea din agri
cultură. am fi obtinut recolte si 
producții mult mai mari. Este su
ficient să facem socoteala : dacă 
am fi avut în toate județele pro
ducții apropiate celor din unitățile 
care au obtinut recolte mari, vă 
puteți da bine seama ce recolte am 
fi putut realiza si' ce recolte tre
buie să obținem în viitor !

Este adevărat, anul 1986 s-a ca
racterizat prin condiții de climă 
— s-ar putea spune — nefavora
bile. Dar. chiar în această situație, 
acolo unde s-au realizat la timp și 
în bune condiții toate lucrările, 
ș-au obtinut producții bune si — 
după cum este cunoscut — chiar 
producții-record. Deci nu trebuie 
să justificăm stările de lucruri ne
gative numai prin situația si con
dițiile climatice nefavorabile. Cu 
atît mai mult cu cit. în multe ju-
(Continuare in pag. a Il-a)

Inmînarea înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
unor unități agricole socialiste 
si de cercetare din agricultură

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a înmînat, 
vineri, 26 decembrie, înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" 
unor unităti agricole socialiste și de 
cercetare din agricultură pentru re
zultatele deosebite obținute în înfăp
tuirea politicii partidului si statului 
de dezvoltare și modernizare a agri
culturii și pentru realizarea în anul 
1986 a unor recolte mari pe întinse 
suprafețe de teren, corespunzător 
oerințelor noii revoluții agrare.

Solemnitatea s-a desfășurat in ca
drul Plenarei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii. Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor.

Conferirea înaltului titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" reprezintă 
o dovadă grăitoare a deosebitei pre
țuiri pe care conducerea partidului 
și statului. personal tovarășul 

DECRET PREZIDENȚIAL1 
privind conferirea titlului 

de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
unor unități agricole socialiste 

și unor unități de cercetare 
din agricultură

IN PAGINA A IV-A

Nioolae Ceaușescu. o acordă activi
tății pline de abnegație și dăruire 
desfășurate de oamenii muncii din 
agricultură pentru obținerea unor 
recolte mari. pentru îndeplini
rea exemplară a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului privind'dezvoltarea inten
sivă și modernizarea continuă a a- 
griculturii noastre socialiste. în 
același timp, distincțiile acordate 
constituie un puternic stimulent 
pentru toate colectivele de muncă 
din această importantă ramură a e- 
conomiei naționale în direcția mobi
lizării tuturor eforturilor pentru 
realizarea unor producții șl mai mari 
în anul 1987 și pe întregul cincinal, 
pentru sporirea contribuției la creș
terea avuției naționale, a nivelului 
de trai al întregului popor, pentru 
înfăptuirea cu succes a Programu
lui partidului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

dețe,. avem peste 85 la sută din 
suprafață irigată. In aceste con
diții. lipsa de precipitații practic 
nu mai are nici o însemnătate, 
pentru că. chiar dacă pe suprafața 
neirigată nu s-ar fi obținut nici 
un kilogram de produse, iar pe 85 
la sută din suprafață s-ar fi obți
nut recoltele corespunzătoare, re
coltele medii în aceste județe erau 
de două ori mai mari decit s-au 
obtinut în acest an.

Subliniez aceasta pentru că am 
mărit suprafața de irigații. In anul 
viitor urmează să irigăm cu aproa
pe 300 de mii de hectare mai mult, 
iar în următorii ani. să sporim 
in continuare suprafața irigată.

Deci lipsurile manifestate și pro
ducțiile nesatisfăcătoare se dato- 
resc. în primul rînd, felului în care 
organele agricole, unitățile de stat 
și cooperatiste. S.M.A.-urile. spe
cialiștii, toate cadrele și toți oame
nii muncii din agricultură au' ac
ționat pentru a asigura obținerea 
de recolte pe măsura condițiilor 
create agriculturii prin marile in
vestiții pe care statul nostru. în
tregul popor le-au făcut în agri
cultură.

Cred că nu greșesc cind afirm 
că nerealizarea la timp a lucrări
lor de pregătire a terenului, cu tot 
ceea ce cuprinde aceasta, a însă- 
mîntărilor si lucrărilor de întreți
nere a constituit cauza principală 
a recoltelor slabe obținute într-o 
serie de unități și județe. De ase
menea. la aceasta se adaugă se
rioasele neajunsuri în organizarea 
strîngerii la timp și în bune con
diții a recoltei, a transportului și 
bunei depozitări a cerealelor și 
produselor agricole. Este inadmi
sibil să avem județe unde strînsul 
orzului și griului — care trebuia 
să se realizeze în maximum 10 
zile la grîu și 4 zile la orz — 
să se prelungească pînă la 30 
de zile si. în unele locuri, pes
te 30 de zile. Vă puteți în
chipui ce pierderi mari de re
coltă am avut în această situație ! 
Cu nimic nu se poate justifica 
această stare nesatisfăcătoare de 
lucruri, decît prin lipsurile serioa
se care au existat în buna orga
nizare a activității din partea co
mitetelor județene de partid, a 
consiliilor populare, a organelor 
agricole, a organizațiilor de partid, 
a conducerilor colective din coope
rative si unitățile agricole de stat, 
precum si în ce privește participa
rea tuturor oamenilor ■ muncii la 
irtri’hgerea recoltei. ‘ '

De asemenea, și în acest an s-au 
Tnănif&tat multe fenomene de ri
sipă și de consum nerational al 
unor produse agricole, încălcîn- 
du-se normele, contractele și legile 
tării.

Ce se poate spune despre jude
țele care au hotărât — nici mai 
mult, nici mai puțin — să nu li
vreze aproape 50 la sută din sfeclă 
sub motiv că n-ar fi de mărime 
prea bună, diminuînd astfel cu 
zeci de mii de tone producția de 
zahăr ? Cu ce drept, județele resG> 
pective —"și sînt cîteva — au ac
ționat în felul acesta ? Ce au făcut 
Ministerul Agriculturii, Consiliul 
Național al Agriculturii ? Unde 
este răspunderea faț.ă de interese
le poporului, de înseși interesele 
cooperatorilor si ale unităților a- 
gricole de stat ? Producția de sfe
clă, spre exemplu, este destinată în 
primul rînd pentru zahăr, dar cu 
totii știm că. după producția de za
hăr. peste 80 la sută din sfeclă se 
întoarce în unităti. pentru furaja
rea animalelor. Faptul că o canti
tate de sfeclă a fost livrată direct 
pentru consum nu a îmbunătățit 
furajarea, dar a adus mari pagube 
unităților. Eu cer cooperativelor 
agricole să tragă la răspundere con
siliul de conducere, pe președinți, 
pentru această gravă încălcare a 
legilor și a intereselor cooperative
lor. asa cum cer muncitorilor să 
tragă la răspundere pe conducăto
rii întreprinderilor de stat și. desi
gur. în conformitate cu legea, vor 
trebui să răspundă si consiliile 
populare și organele județene de 
partid de felul cum au gospodărit 
și cum apără interesele generale 
ale națiunii, ale poporului nostru. 
(Vii aplauze).

Sîntem într-o plenară de lucru
— și trebuie să discutăm clar, des
chis. tovarăși. Nu se poate să 
admitem aceste stări de lucruri, 
care constituie abuzuri, acțiuni ale 
bunului plac, nesocotire elementa
ră a legilor si intereselor poporu
lui ! Ce fel de conducători de uni
tăti economice, de cooperative, ce 
fel de conducători agricoli si ce fel 
de conducători de partid sînt aceia 
care acționează în acest fel ?

In multe unități nu s-au livrat 
în conformitate cu recoltele obți
nute producțiile pentru fondul 
central de produse agroalimentare, 
care cuprinde produsele pentru ■ 
consumul general. produsele pen
tru furajarea animalelor si pentru 
fondul de stat, pentru nevoile ge
nerale ale statului. Sînt necesare 
măsuri imediate — și doresc să 
atrag atenția cu toată seriozitatea
— că trebuie să se ia toate măsu
rile pentru livrarea în întregime a 
produselor. în conformitate cu ba
lanțele cunoscute, la fondul central 
de produse agroalimentare de că
tre toate unitățile si județele.

Am fost informat că, în secțiuni, 
în ședințele din sectoarele care 

fac parte din Consiliul Național al 
Agriculturii, precum și în plen, 
s-au discutat pe larg unele din 
aceste stări de lucruri negative. 
Am socotit necesar să mă refer la 
ele pentru că le consider deosebit 
de grave — și trebuie să lichidăm 
cu hotărîre acest fel de activitate 
din munca tuturor organelor agri
cole, a organelor de stat și orga
nelor de partid !

Trebuie să fie luate toate măsu
rile pentru a lichida cu desăvârșire 
asemenea fenomene, pentru întări
rea răspunderii, a ordinii si disci
plinei. pentru respectarea neabă
tută a legilor țării, a contractelor, 
a normelor de executare a lucră
rilor agricole, a hotărârilor de 
partid !

Și în domeniul industriei ali
mentare s-au manifestat lipsuri 
foarte serioase. Printr-o mai bună 
activitate, noi trebuie să obținem 
o creștere mult mai mare, de circa 
7—8 la sută — și am avut. în acest 
an, condițiile necesare — a pro
ducției în industria alimentară. O 
serie de lipsuri s-au manifestat în 
domeniul gospodăririi apelor și, 
mai cu seamă, în domeniul silvi
culturii, în îngrijirea pădurilor în 
conformitate cu programele pe 
care le avem în aceste sectoare de 
activitate. Nu doresc să mă opresc, 
mai amănunțit, la toate acestea.

Consider că în toate domeniile 
și în toate sectoarele Consiliului 
Național al Agriculturii trebuie să 
se acționeze cu cea mai înaltă 
răspundere în vederea lichidării cu 
desăvîrșire a stărilor de lucruri 
negative, pentru ca anul 1987 să 
marcheze o îmbunătățire radicală 
a întregii activități, să determine 
o nouă atitudine de înaltă răs
pundere și exigență, în toate uni
tățile și organele agricole, inclu
siv în Ministerul Agriculturii, în 
celelalte ministere, precum și în 
activitatea Consiliului Național al 
Agriculturii. Dispunem de tot ce 
este necesar, și aș dori să exprim 
convingerea că se vor trage toate 
concluziile din stările negative tie 
lucruri, că se va acționa în așa 
fel încît să facem ca anul viitor 
să determine o schimbare radi
cală în întreaga activitate ! (A-
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Planul și programele pe 1987 în 

domeniul agriculturii, industriei 
alimentare și celorlalte sectoare 
asigură înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XTII-lea. 
creșterea rolului agriculturii ca 
ramură de bază a economiei na
ționale în dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în ridicarea ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului — țelul suprem 
al întregii activități a partidului 
nostru comunist, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm cu succes în 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Și în anul viitor, în centrul 
activității din agricultură trebuie 
să se afle creșterea puternică a 
producției de cereale. Va trebui 
să acționăm în așa fel încît, în 
1987, să obținem o producție de 
cel puțin 32 de milioane tone de 
cereale. Am formulat „de cel pu
țin" nu întîmplător, pentru că, în 
mod normal, dacă toate județele 
și unitățile vor acționa în mod 
corespunzător, putem obține o 
producție mult mai mare. Sînt 
cunoscute obiectivele revoluției 
agrare cu privire la recoltele mari 
pe județe, la recoltele pe care tre

buie să le obțină fiecare județ 
pentru a putea candida la înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Nu doresc să mă refer 
acum la ele ; dar realizarea pro- i
ducției la grîu, la orz, conform I
acestor cerințe, ne-ar asigura ’
aproape 20 milioane de tone de
grîu și orz. Realizarea obiective
lor Ia porumb în toate județele 
ar însemna o producție de peste 
30 milioane tone boabe pe țară — 
și, în mod corespunzător, am avea 
producții mult mai mari Ia 
floarea-soarelui. la cartofi, la soia, 
sfeclă și celelalte.

Pornind de la rezuftatele pe care 
le-am obtinut în acest an în multe 
unități și în județul “Olt, d£ la baza 
tehnico-materială, inclusiv semin
țele, de care dispunem, se poate 
declara că avem tot ce este nece
sar pentru a obține cel puțin pro
ducția de cereale pe care am men
ționat-o. Subliniez încă o dată : 
sper că un număr mult mai mare 
de județe vor porni cu hotărîrea 
de a acționa în așa fel încît, la 
sfîrșitul anului viitor, să primeas- / 
că înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Doresc să atrag i 
atenția județelor a căror supra- I 
față irigată este mai mare de 50 ' 
la sută că în toate aceste județe l 
nu trebuie să avem o producție 
de porumb știuleți mai mică de 
20 de tone la hectar. Trebuie tre
cut cu toată hotărârea la realizarea \ 
tuturor lucrărilor ce sînt necesa
re în privința aceasta, și, în mod 
corespunzător, și în ce privește 
celelalte culturi.

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție activității din legu- . 
micultură. S-a vorbit despre a- 
ceasta, avem un program special. ' 
Tovarășii de la Giurgiu ne-au vor- '■ 
bit că-și propun să obțină anul 
viitor 35 de mii de kg de tomate 
la hectar. Desigur, este o produc
ție relativ satisfăcătoare, dar nu 
cred că este pe măsura cerințelor 
noii revoluții agrare. Toți cei care 
se ocupă de legumicultura știu 
bine că, la o densitate de 60 de mii 
de plante, cît trebuie să realizăm 
pe hectar, cu numai 2 kg de toma
te pe plantă, deși, normal — 
lucrînd bine și obținînd 3 și 4 kg 
— ar trebui să depășim o sută de 
mii de kg sau o sută, de tone pe 
hectar. Deci, 35 de tone este cu 
mult sub ceea ce trebuie să obținem 
în cultura de tomate. Același lucru 
e valabil și pentru celelalte cul
turi. ' •' ■

Nu este posibil ca Jn solarii să 
nu se obțină 3—4 kg pe planta 
de tomate iar în seră 4—-5 kg de 
tomate pe plantă ! —

Deci, pentru ca și cei din legu
micultura să poată candida la 
titlul de „Erou al Noii ■ Revoluții 
Agrare" trebuie să-și propună și 
producțiile corespunzătoare. Ceea 
ce am spus acum nu este un 
calcul teoretic, ci sînt producțiile 
care se realizează în unele uni
tăți, și care trebuie să se realizeze 
în țoate unitățile !

Noi cultivăm o suprafață foarte 
mare cu legume. Practic, dacă am 
lucra cum trebuie am putea redu
ce aproape cu 50 la sută suprafața 
afectată pentru cultura de legume, 
obținînd o producție mai mare — 
ceea ce ne-ar face însă să folosim 
mal bine și munca, și cheltuielile, 
și tngrășămintele și am obține, 
realmente, producții mult mai 
mari. Trebuie să schimbăm con
cepția și în domeniul legumicul-

tre- 
de 
de 

gă-

Sint cunoscute 
nu vreau să mă .

astăzi titlul de ’

din zootehnie.
discutat, în zilele premergă- 
plenarei, organizarea mai 

a producerii și dezvoltării

asigurarea furajelor necesare pen
tru hrănirea lor în mod corespun
zător. (Vii aplauze).

Pentru anul 1988 va trebui să 
ne pregătim pentru a cultiva peste 
2 milioane de hectare pentru fu
raje, din care 1 milion din arabil, 
1 milion din pășune și finețuri, .dar 
cultivate și intrînd în planul de 
cultură. Rămîn suficient — încă 3 
milioane și jumătate de hectare 
pentru pășuni și finețe — dar și 
aceste 3 milioane și jumătate 
buie să intre, așa cum este 
altfel hotărîrea, în planul 
cultură cu plante furajere. Să
sim cele mai bune plante care să 
asigure și o masă vegetală mare, 
dar și cu proteine și substanțe nu
tritive mai bune. Dacă aceste 3 
milioane și jumătate de hectare 
destinate pășunilor și fînețelor sînt 
cultivate în mod corespunzător, 
putem obține pe ele cel puțin 100 
milioane de tone masă-verde — 
șj> aceasta e minimum a ceea ce 

i’-jț Srebuie să obținem ! Eu pun aceas-
• tă problemă pentru că cer ca ime

diat ce vă întoarceți acasă să se 
analizeze și să se stabilească mă
surile necesare pentru a trece la 
realizarea programelor de cultiva
re a tuturor acestor pășuni.

Nu este posibil să ținem 3 mi
lioane si jumătate de hectare cu‘o 
producție care s-ar putea obține 
pe un milion de hectare bine în
grijite ! Și aici avem deja o expe
riență bună, avem lucrări — și în 
zonele de ses. dar și de munte și, 
de multi ani, șl în multe județe — 
care au demonstrat că aceste pro
ducții se pot obține în bune con
diții.

Deci va trebui să se revadă 
toate programele privind baza fu
rajeră — și cea cultivată, și cele
lalte — inclusiv toate culturile de 
prăsitoare și păioase. pentru a 
strânge tot ceea ce este necesar în 
vederea unei bune furajări a ani
malelor. In același timp să folosim 
în mod corespunzător cele 3 mi
lioane si jumătate din fondul fo
restier care anual sînt destinate 
pășunatului — și să ne îngrijim 
ca si pe această suprafață să fie 
realizată supraînsămînțarea.

Luînd toate acestea în calcul și 
organizind în mod corespunzător 
activitatea pentru producerea fu
rajelor. se poate spune că dispu
nem de tot ce este necesar pentru 
a asigura, chiar cu o anumită re
zervă, o bună furajare a anima
lelor.

Dar as maî atrage atenția a- 
Supra unei; probleme. Să introdu
cem în asolamente și milionul de 
hectare de pășune — dar poate 
chiar să mergem la 2 milioane — 
astfel ca. periodic să schimbăm o 
parte din pășuni, să o trecerii în 
cultura de cereale, plante tehnice 
Si altele și să lăsăm pentru cîțiva 
ani o parte din terenurile arabile 
pentru pășunat. așa cum se făcea 
de altfel în trecut — ceea ce are 
un rol foarte important — si pen
tru a lăsa si pămîntului un anu
mit timp de odihnă, de 2—3 ani 
de zile. Nu trebuie să vă spun eu 
— sînteti aici multi specialiști — 
ce importantă are aceasta. Să fa
cem un program nou, să abordăm 
într-o gîndire nouă problema fo
losirii terenului, pentru a putea să 
obținem producțiile de care avem 
nevoie, și pentru cereale si plante 
tehnice, dar si pentru asigurarea 
unei bune baze furajere în ge
neral.

turii. Eu nu aș mai dori ca, la în- 
tîlnirea viitoare, să mai ascult în 
plenara Consiliului Național al A- 
griculturii că producția de 35 000 
kg de tomate este o producție 
bună — pentru că aceasta nu re
prezintă realitatea și nu de aici 
trebuie să pornim !

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție problemelor activității din 
viticultură, unde trebuie să crească 
puternic producția, să modernizăm, 
să îngrijim corespunzător viile. 
Să asigurăm, de asemenea, o îmbu
nătățire radicală a activității în 
pomicultură și în toate domeniile 
aparținînd horticulturii.

O atenție deosebită trebuie acor
dată realizării programelor privind 
creșterea efectivelor și a produc
ției animaliere, 
aceste programe, 
refer la ele.

Am decernat
„Erou" cîtorva unități pentru pro
ducțiile de lapte, în zootehnie. 
Cred că zootehnia dispune, de ase
menea, de toate condițiile pentru, 
ca anul viitor să concure la acest . 
înalt titlu un număr mult mai 
mare de unități zootehnice — și din 
domeniul bovinelor, și porcinelor, 
și ovinelor, și păsărilor — atît în 
ce privește efectivele, cît și pro
ducțiile de lapte, de carne, de ouă 
și de lînă. Aceasta impune din 
■partea tuturor organelor agricole, 
tuturor unităților, a organelor de 
stat — am în vedere inclusiv con
siliile populare — a tuturor orga
nizațiilor și organelor de partid 
să acționeze cu mult mai mare 
răspundere pentru a obține o îm
bunătățire radicală a întregii acti
vități

Am 
toare 
bună 
bazei furajere. Este evident pentru 
toți că, pentru realizarea obiecti
velor din zootehnie, trebuie să 
asigurăm o bună bază furajeră, fo
losind, în primul rînd, toate resur
sele de care dispune astăzi socie
tatea noastră. Și astăzi. în multe 
județe, pe cîmp se găsesc paie încă 
de acum un an, nu numai de anul 
acesta. De asemenea, se găsesc co
ceni de porumb și o serie de așa- 
zise subproduse, care însă repre
zintă produse de bază pentru fura
jarea animalelor.

Este necesar să luăm toate mă
surile pentru ca anul viitor să re
zolvăm în linii generale problema 
bazei furajere, asigurînd tot ce 
este necesar pentru o furajare ra
țională a tuturor efectivelor de 
animale. Pentru anul viitor am 
stabilit să cultivăm cu plante fu
rajere și diferite alte culturi circa 
1 200 000 de hectare, din care 1 mi
lion din suprafața arabilă și 200 de 
mii din suprafața agricolă. Am în 
vedere ca o parte din această su
prafață să fie cultivată inclusiv cu 
plante pentru nutrețuri concen
trate, care să fie destinate în în
tregime numai bovinelor și ovine
lor, precum și cabalinelor, pentru 
că, deși nimeni nu vorbește de 
cabaline, cei 800 de mii de cai 
trebuie să mănince. (Vii aplauze). 
Și de fapt mănîncă, și cîteodată 
mănîncă mai mult decît ar trebui, 
dar prin comiterea a diferite ile
galități — și trebuie să punem 
capăt acestor stări de lucruri ! 
Dacă punem problema să avem, 
să creștem numărul de animale de 
muncă, inclusiv de cabaline, atunci 
trebuie să includem în program și

In acest fel trebuie să se treacă, 
în toate sectoarele din zootehnie — 
la măsurile necesare pentru ca 
anul viitor zootehnia să poată să 
ocupe un loc mai important în 
agricultura noastră socialistă. (A- 
plauze puternice).

Este necesar să se acorde o a- 
tentie mai mare bunei folosiri a 
fondului funciar și realizării lu
crărilor de creștere a fertilității 
pămîntului. Pămîntul reprezintă 
factorul decisiv, fundamental, al 
producției agricole ; el reprezintă 
bunul întregului popor. Trebuie să 
iubim, să îngrijim pămîntul. ca pe 
cel mai de preț bun. care asigură 
existența, însuși viitorul națiunii 
noastre, victoria socialismului și 
comunismului ! (Aplauze puterni
ce). Pămîntul patriei noastre, de 
mii de ani, a fost cultivat, a pro
dus. Din păcate, nu i s-a acordat 
întotdeauna atenție și nu a fost 
îngrijit în mod corespunzător. 
Multi au crezut că pot numai să 
pretindă de la pămint. că e sufi
cient să are sau să zgîrie cu ceva 
pămîntul. cum se făcea în trecut, 
să pună semințele — și pămîntul 
trebuie să producă, „că de aia e 
pămînt" ! Trebuie să schimbăm 
gîndirea. atitudinea față de pă
mînt ! Trebuie să înțelegem că, 
pentru a produce, pămintul tre
buie îngrijit, trebuie lucrat în mod 
corespunzător, trebuie asigurat tot 
ce este necesar ca pămîntul să 
poată să răsplătească munca omu
lui. Trebuie să pornim. în primul 
rînd. de la faptul că întreaga su
prafață de pămînt trebuie să fie 
cultivată, să nu rămînă un metru 
pătrat necultivat ! Indiferent de 
proprietate, pămîntul este al na
țiunii. al poporului ! Proprietarul 
întregului pămînt este întregul 
nostru popor — și poporul pretin
de ca pămîntul să fie lucrat! Fap
tul că unul sau altul deține, sub 
o formă sau alta, pămînt așa-zis în 
proprietate nu îi dă nimănui drep
tul să nu cultive sau să neglijeze 
îngrijirea și lucrarea corespunză
toare a pămîntului. inclusiv cel din 
curți, din toate sectoarele !

Deci prima problemă care se 
pune este de a lua toate măsurile 
pentru a nu mai rămîne nici un 
metru pătrat de pămînt nelucrat ! 
Trebuie să spunem deschis că sînt 
județe, unităti care, anual, nu cul
tivă 10—15 si unele pînă la 20 la 
sută din suprafață.

Avem un program national de 
irigații., de combatere a eroziunii 

,și. de desecări. S-au întocmit ase
menea programe pe fiecare județ. 
S-a început o activitate în unele 
domenii. da.r a rămas la jumătate ; 
mă refer, măi cu seamă. în dome
niul combaterii eroziunii și al de
secărilor. Chiar în județul care a 
constituit un exemplu. în această 
privință lucrurile au început să 
meargă mai prost, deși acolo se 
găsește și Stațiunea centrală de 
combatere a eroziunii solului. Am 
realizat irigații pe o suprafață de 
peste 3 milioane de hectare. Va 
trebui să ajungem Ia 5,5 milioane 
ha în 1990. Trebuie să spun deschis 
că nu folosim însă în mod cores
punzător irigațiile. Nu este posibil 
ca un județ cum este Constanta — 
unde are 90 la sută, și anul acesta 
mi se pare că va ajunge la 95 la 
sută irigat, dar și Brăila are cam 
aceeași situație — să se afle prin
tre județele din urmă în ce pri
vește producțiile agricole.

Să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru realizarea programelor pe 

care le avem, pentru folosi-ea iri
gațiilor. Să facem totul încît. si în 
acest domeniu, anul viitor să de
terminăm o schimbare radicală a 
întregii activități ! Să înfăptuim 
programele de scarificare. de 
amendare si de îngrășăminte natu
rale. Am discutat cu tovarășii din 
conducerea Ministerului Agricul
turii să stabilească regula ca. cel 
puțin o dată la 4 ani. să fie îm
prăștiate îngrășăminte naturale or
ganice., pe o anumită suprafață a 
pămintului. astfel ca la 4 ani. prin 
rotatie. întreaga suprafață să pri
mească îngrășăminte. în mod co
respunzător trebuie procedat și cu 
programele privind amendamen
tele.

Este necesar să luăm toate mă
surile pentru a realiza analizele 
agrochimice pentru o bună cunoaș
tere a structurii și cerințelor so
lului. atit în ce privește împrăstie- 
rea îngrășămintelor chimice — 
care nu trebuie date la întîmplare 
— cit și amendamentele și cele
lalte. Trebuie să facem o agricul
tură științifică ! Ridicarea fertili
tății solului presupune si cunoaște
rea cerințelor solului, căruia să i 
se dea în mod corespunzător ce are 
nevoie.

Trebuie să realizăm rapid, in 
toate județele, pe consilii agroin
dustriale — cum este stabilit — 
centre de analiză, inclusiv în uni
tăti ; nu sînt probleme deosebite. 
Fiecare inginer agronom știe, și 
trebuie să știe, să facă analiza so
lului. pentru a putea intr-adevăr 
să pornim la realizarea condițiilor 
corespunzătoare pentru ca solul să 
poată da maximum de producție.

Este necesar să înțelegem că su
prafața arabilă, agricolă chiar, de 
care dispune astăzi România este 
de asemenea natură încît trebuie 
să facem totul pentru a obține o 
creștere maximă a producției pe 
hectar. Noi nu putem trece la in
troducerea în cultură de noi supra
fețe. Singura cale este aceea a unei 
agriculturi de înaltă productivita
te. pentru a obține și producții în 
mod corespunzător. Ceea ce am 
realizat în multe unități, ceea ce 
am obținut anul acesta demon
strează marile posibilități pe care 
le avem în agricultură.

Aș mai dori să atrag atenția 
asupra culturilor duble, atît de ce
reale. cât și de plante tehnice, de 
legume și de furaje. Anual punem 
aproape un milion și jumătate de 
hectare cu culturi furajere. Aceas
ta. de asemenea, constituie — și 
trebuie să constituie — o cale 
foarte importantă pentru asigura
rea unei baze furajere corespun
zătoare. Culturile duble la cerea
le. îndeosebi porumb. în legumi- 
cultură și în alte sectoare, trebuie 
să asigure, de asemenea, o produc
ție suplimentară. în așa fel încît 
pe întreaga suprafață cultivată cu 
culturi pentru cereale, pentru 
plante tehnice sau altele, să obți
nem aceleași producții. Să punem 
hibrizi sau plante mai timpurii ; 
însă ele trebuie îngrijite Si lucrate 
în aceleași condiții ca și culturile 
din epoca întîi. Și anul acesta s-a 
demonstrat că. acolo unde s-a pro
cedat așa. am obținut recolte 
foarte bune, cu nimic mai mici 
decît cele de pe suprafețele semă
nate în primăvară. O altă proble
mă căreia trebuie să-i acordăm 
atenție este de a face totul încît 
să se asigure însămînțarea la 
timp, la densitățile și în condițiile 
agrotehnice stabilite prin progra
mele și normele pe care le avem.

Doresc să atrag atenția asupra 
Activității din întreprinderile agri
cole de stat. După cum ați putut 
să rețineți chiar astăzi, un număr 
— nu prea mare — de întreprin
deri agricole de stat au primit 
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", dar. pe ansamblu, 
producțiile din agricultura de stat 
nu ne pot mulțumi. Multe între
prinderi agricole de stat au pro
ducții mai mici decît au co
operativele agricole care sînt 
vecine cu ele. deși, după cum știți, 
cu un anumit număr de ani în 
urmă — e cam mult de atunci, e 
adevărat — unitățile de stat aveau 
cele mai mari producții la cerea
le. plante tehnice și celelalte. 
Avem și acum un număr însemnat 
cu asemenea unități, dar. pe an
samblu. nu putem fi mulțumiți. 
Este un lucru foarte bun câ, 
cooperativele agricole de producție 
s-au ridicat și au depășit agricul
tura de stat. Dar este un lucru 
negativ faptul că întreprinderile de 
stat s-au mulțumit cu ceea ce au 
realizat la un moment dat. s-au 
mulțumit să declare că ele sînt o 
formă superioară de agricultură, 
dar venind cu producții mici. For
ma superioară a agriculturii socia
liste este și cea de stat, și cea 
cooperatistă ; ele au același grad, 
nici una nu este inferioară celei
lalte, pentru că aparțin și sînt pro
prietatea întregului popor. Ceea ce 
le deosebește este faptul că în 
cooperative există un alt sistem de 
retribuire a muncii, care e puțin 
diferit, dar se bazează, de fapt, tot 
pe rezultatele muncii. Și un sector, 
și altul trebuie să înțeleagă și să-și 
demonstreze forța și superioritatea 
prin producțiile pe care le reali
zează. Aș dori ca anul viitor, sec
torul de stat al agriculturii să li
chideze rămânerile în urmă, să 
ocupe locul de frunte, avînd în
(Continuare în pag. a IlI-a)
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vedere și terenurile, dar și baza 
materială și tehnică de care dis
pune.

La tot ceea ce am realizat 
In agricultură. în cooperative, 
S.M.A.-urile au o contribuție și un 
rol important. De altfel, întreaga 
suprafață a tării se lucrează astăzi 
în mod mecanizat, cu mici excep
ții în anumite locuri greu accesi
bile mecanizării. Avem o serie de 
rezultate bune. Putem spune că nu 
ar fi fost posibil să obținem re
zultatele bune din județul Olt 
și din unitățile fruntașe fără 
ca stațiunile de mașini agri
cole. lucrătorii din aceste stațiuni, 
mecanizatorii să-și îndeplinească 
în bune condiții misiunea, să 
execute lucrări de bună calitate. 
Mai avem însă și în acest domeniu 
multe lipsuri. Trebuie să spunem 
că și In toamna acestui an, pe 
suprafețe importante s-au realizat 
arături necorespunzătoare. Or, rea
lizarea în bune condiții a arătu- 

I iilor — cu tot ceea ce comportă 
ele — este hotăritoare. Trebuie să 
luăm toate măsurile pentru îmbu
nătățirea activității stațiunilor de 
mașini, să întărim răspunderea lor 
pentru realizarea în bune condi- 

' ții si la timp a lucrărilor. Chiar 
1 dacă undeva, într-o unitate agri- 
Ș colă sau alta, conducerea uni- 
■: tătli respective mai neglijează. 

S.M.A.-ul, directorul S.M.A.-ului și 
mecanizatorii nu trebuie să admi- 

j tă acest lucru; el trebuie să 
‘ impună realizarea la timp a lucră- 
[ rilor agricole.

Sânt necesare măsuri de îmbu- 
I nătățire a activității cooperativelor 
l agricole de producție, a consiliilor 

de conducere și a adunărilor 
[ generale în executarea la timp a 
I lucrărilor. Fiecare unitate, fiecare 

cooperativă agricolă de producție 
trebuie să stabilească măsurile ne
cesare pentru ca, în anul viitor, să 
realizeze în cele mai bune condiții 
producțiile stabilite și să concure 
la un loc fruntaș, inclusiv la înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Toate acestea presupun creș
terea răspunderii consiliilor de 
conducere ale oamenilor muncii 
din unitățile de stat și din stațiu
nile de mecanizare, a activității 
consiliilor cooperativelor agricole 
de producție, sporirea rolului adu
nărilor generale ale cooperatorilor 
și oamenilor muncii din unitățile 
agricole de stat și din stațiunile 
de mecanizare. Va trebui ca, în 
adunările generale care urmează 
să aibă loc în această iarnă, să se 
discute, să se dezbată serios pro
blemele — și, așa cum am men
ționat încă de Ia început, coope
ratorii, muncitorii din toate sec
toarele să-și îndeplinească misiu
nea lor de adevărați proprietari, 
producători și beneficiari, de stă- 
pîni a tot ceea ce se produce în 
țara noastră — deci și de stăpîni 
ai agriculturii — și să acțio
neze, ca atare, ca adevărați pro
prietari și producători, pentru a 
determina conducerile să lucreze 
cum trebuie. Ei înșiși trebuie să 
se angajeze cu toate forțele pen
tru a participa activ la înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare. 
In aceasta constă garanția înde
plinirii obiectivelor pentru anul 
viitor! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru îmbunătățirea activității 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție și a 
uniunilor județene. A avut loc, 
acum două zile, plenara U.N.C.A.P., 
s-au discutat aceste probleme, nu 
vreau să mă mai refer la ele. Dar 
nu pot să nu menționez că 
Uniunea a fost un mare absent în 
activitatea din 1986. Și trebuie să 
determinăm o schimbare radicală 
a activității în acest sector, atît 
la centru, cît și la uniunile jude
țene.

De asemenea, trebuie să se 
acorde o atenție corespunzătoare 
gospodăriilor necooperativizate sau 
gospodăriilor membrilor coopera
tori în lucrarea pămîntului, a su
prafeței acordate în folosință. Am 
mai discutat despre aceste pro
bleme ; doresc numai să mențio
nez că, și aici, fiecare metru de 
pămînt trebuie cultivat, să obți
nem maximum de producție. O 
atenție deosebită trebuie acordată, 
mai cu seamă, zootehniei, avînd în 
vedere marile suprafețe de pășuni 
și finețe, inclusiv a pădurilor din 
aceste zone, care trebuie să fie 
folosite în mod corespunzător.

Sînt multe probleme în domeniul 
agriculturii. Avem programe și 
subprograme pentru fiecare sector 
de activitate. Este necesar să se 
treacă din primele zile ale anului 

viitor la aplicarea tuturor măsuri
lor în vederea înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a acestor pro
grame și a obținerii unor producții 
record în anul 1987.

Iama nu mai trebuie să fie, nici 
în agricultură, o perioadă de odih
nă, ci o perioadă de muncă in
tensă pentru executarea și pregăti
rea temeinică a tuturor lucrărilor. 
Trebuie să facem în așa fel, încît 
agricultura să se prezinte, la sfîr- 
șitul anului viitor, cu realizarea 
tuturor obiectivelor, să demonstre
ze înalta forță a oamenilor muncii, 
a țărănimii, a specialiștilor, faptul 
că sînt hotărîți să facă totul pen
tru a servi cauza poporului, a 
socialismului și comunismului ! 
(Aplauze șl urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung * 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!“).

Dragi tovarăși,
Este necesar să acordăm mai 

multă atenție activității privind 
gospodărirea mai bună a apelor, 
amenajarea rîurilor și pâraielor. 
Apa reprezintă un bun național și 
trebuie păstrată cît mai curată șl 
folosită cu cea mai mare grijă. Și 
în țara noastră începe să devină o 
problemă — atît asigurarea apei 
potabile, cît și pentru necesitățile 
agriculturiii, irigațiilor și pentru 
necesitățile industriale.

în toate județele — începînd de 
la Consiliul Național al Apelor — 
trebuie luate măsuri hotărîte pen
tru realizarea programelor Pe care 
le avem în acest domeniu, spre a 
putea să asigurăm apa necesară și 
pentru a nu admite nici un fel de 
impurificare. în nici un sector de 
activitate. în această privință con
sider că si organele județene, in
clusiv organele agricole, cu atît 
mai mult consiliile populare jude
țene. trebuie să acorde o atenție 
mai mare acestei probleme. Să tre
cem cu toată hotărârea la realiza
rea programelor privind amenaja
rea. păstrarea si apărarea apelor !

De asemenea, trebuie să se acor
de mai multă atenție înfăptuirii 
programelor din domeniul silvicul
turii — mă refer si la tăierea ra
țională. la reîmpădurirea întregii 
suprafețe cu cele mai bune specii, 
conform programelor, la asigurarea 
densităților corespunzătoare, pre
cum si la îngrijirea pășunilor si 
finețelor din zonele de munte, care 
sînt în îngrijirea organelor silvice.

Consider necesar ca toate consi
liile populare, consiliile agricole, 
comitetele județene de partid să 
acorde atenția corespunzătoare si 
să urmărească permanent îndepli
nirea în cele mai bune condiții 
a programelor si planurilor pe care , 
le avem și în aceste sectoare de 
activitate. Cred că nu este necesar 
să mai subliniez importanta pe 
care o au pădurile, nu numai din 
punct de vedere economic si ecolo
gic. ci pentru însăși păstrarea cli
mei si dezvoltarea generală a 
vieții.

In plenară s-a dezbătut progra
mul de autoaprovizionare. Ați re
ținut — cred — că în fiecare județ 
trebuie să se acționeze în confor
mitate cu normele prevăzute pen
tru asigurarea bunei aprovizionări, 
cu programele stabilite, la toate 
produsele, inclusiv în ce privește 
carnea și produsele animaliere.

Am stabilit ca. începînd din anul 
viitor, fiecare județ — respectînd 
numărul de animale pe care 
trebuie să le taie, în conformi
tate cu normele stabilite — să-și 
asigure carnea si celelalte produse 
din propriul județ si să răspundă 
de buna aprovizionare a județului, 
corespunzător cu numărul de e- 
fective de bovine, de porcine, de 
ovine stabilit pentru aceasta si cu 
greutatea la tăiere prevăzută. Orice 
nerealizare a greutății va însemna 
ca populația să primească carne 
mai putină. Nu se va admite nici 
un fel de tăiere Dește numărul de 
animale stabilit pentru fiecare ju
deț — mă refer la ceea ce este pre
văzut pentru fondul centralizat de 
produse agroalimentare. în gospo
dăriile populației fiecare trebuie 
să-și crească și să-si asigure în în
tregime carnea si produsele. în 
conformitate cu felul în care îsi 
vor crește animale, asigurîndu-se 
și acolo predarea animalelor si 
produselor animaliere, conform 
contractelor cu statul.

Pe această bază se asigură o 
bună autoaprovizionare în toate 
județele, deși vreau să atrag aten
ția că sînt județe care nu-și asi
gură sau nu-și pot asigura anul 
viitor numărul de bovine — și 
sînt județe unde ar trebui să avem 
surplus de bovine — care nu-și 
asigură porcii, și sînt cîteva care 
nu-și asigură nici oile necesare.

Noi avem în vedere — așa cum, 
de altfel, prevăd programele — ca 
anul viitor să rezolvăm radical 
această problemă, ca toate județele 

să-și asigure creșterea bovinelor, 
porcinelor, oilor, astfel ca, din 
1988. să nu mai primească — și 
nu vor mai primi nimic — din alte 
județe.

Consider că este , necesar ca 
fiecare județ, cu sprijinul Mi
nisterului Agriculturii, să sta
bilească măsurile ce se impun, 
astfel ca în cursul anului viitor, 
să rezolvăm această problemă. Nu 
e suficient să vorbim despre auto- 
aprovizionare și să dăm telefon la 
București pentru a primi produse 
agroalimentare. E un nonsens, o 
neînțelegere, a problemei autoapro- 
vizionării. Legea, sper că nu ați 
uitat-o, prevede că nimeni nu poa
te consuma mai mult decît pro
duce. Dar legea mal prevede că. în 
primul rînd. toate unitățile și ju
dețele. inclusiv producătorii parti
culari, sînt obligați să predea și să 
respecte contractele, angajamen
tele față de stat. Nici un județ nu 
poate, sub nici un motiv, să taie, 
pentru consumul propriu, din ani
malele destinate pentru fondul 
centralizat. Așa-zisele tăieri de ne
cesitate vor fi luate în calcul în 
numărul de animale ce se taie în 
județul respectiv. Nu se va admite 
nici un fel de justificare ! Trebuie 
să punem capăt abuzurilor și ile
galităților care se comit și în acest 
domeniu de activitate.

O mare răspundere o au toate 
unitățile, toate județele în asigu
rarea predării la timp și de bună 
calitate a produselor la fondul cen
tralizat de produse agroalimenta
re. în fondul centralizat de produ
se agroalimentare înscriem și pro
dusele pentru consumul populației, 
produsele pentru furajarea anima
lelor și produsele pentru rezerva 
de stat. Am considerat necesar să 
instituim acest fond unic, centrali
zat, de produse agroalimentare, 
pentru a avea un control și o ur
mărire unică și pentru a asigura o 
gospodărire cît mai rațională, în 
conformitate cu cerințele progra
melor de autoaprovizionare și alte 
necesități ale industriei și expor
tului. Predarea la timp și în între
gime a produselor agroalimentare 
constituie o înaltă datorie patrioti
că față de interesele generale ale 
întregului popor.

M-am referit critic la început la 
unele aspecte foarte negative, nu 
doresc să mai le repet. Sper, însă, 
că s-au tras concluziile necesare și 
nu se vor mai repeta sub nici o 
formă și sub nici un motiv ase
menea stări de lucruri, astfel de 
abuzuri, contrare intereselor po
porului, ale statului, ale socialis
mului.
i

Stimați tovarăși,
înfăptuirea obiectivelor privind 

creșterea producției agricole și în 
celelalte sectoare impune perfec
ționarea și îmbunătățirea întregii 
activități de cercetare științifică. 
Noua revoluție agrară necesită an
gajarea fermă a științei în reali
zarea de noi soiuri de semințe și 
plante, de noi rase de animale de 
înaltă productivitate. Se impune, 
de asemenea, '•realizarea de noi 
tehnologii pentru lucrările agricole 
și în ce privește hrănirea animale
lor. Trebuie introdusă o concepție 
nouă în ce privește și densitățile, 
Si perioadele în care trebuie reali
zate lucrările agricole. Ați văzut 
programele : am mărit, la multe 
culturi, de 2 și chiar de 3 ori den
sitatea. Am mers, la grîu. de la 12 
centimetri la 6 centimetri : la in 
mergem de la 12 la 4 centimetri 
și. în mod corespunzător, la toate 
celelalte. La soia, mergem de la 
60 la 12 centimetri. Mă refer la 
densitatea între rînduri — și cu
noașteți toate prevederile si nor
mele stabilite. Este necesar să se 
treacă cu hotărîre la aplicarea nor
melor stabilite ! Trebuie să se re
nunțe cu desăvârșire la vechile 
concepții și — ca să mă exprim 
și mai clar — la ceea ce s-a în
vățat la un moment dat în facul
tate în ce privește densitatea și 
unele din tehnologii. Ceea ce se 
spunea. în trecut, că ..rarul umple 
carul" trebuie socotit o concepție 
retrogradă. înapoiată, care răspun
dea unei anumite situații, cînd 
pămîntul era zgîriat cu plugul de 
lemn și. într-adevăr. nu se creau 
condițiile ca planta să poată creș
te. Dar acum, cînd mergem la 70 
de centimetri cu scarificarea. la 43 
de centimetri cu afînarea. cînd 
dăm apă. cînd facem lucrările de 
amenajare, cînd dăm îngrășăminte 
— această concepție din trecut nu 
mai corespunde. Nu trebuie să ju
decăm agricultura de astăzi, cu 
cerințele sale noi. după ceea ce a 
fost ea in trecut

Trebuie să aducem îmbunătățiri 
și în învățămîntul agricol, dar. 
mai cu seamă. în practica. în ela
borarea tehnologiilor agricole. în 
activitatea specialiștilor, a țărăni

mii. muncitorilor din agricul
tură. Avem nevoie de noi tehnolo
gii, de o concepție nouă, revolu
ționară. în agricultură ! Numai 
semințele nu rezolvă problemele. 
Ele au. desigur, un rol impor
tant. dar aceeași sămînță a dat 
și 25, și 27 de tone porumb pe 
hectar în anumite unități și a dat, 
în altele. 5 000—6 000 de kg, iar în 
unele unități a dat și 3 000 de kg. 
Deci numai sămînța ca atare nu 
rezolvă problema, deși e foarte 
importantă și avem nevoie de se
mințe mai bune, mai timpurii, mai 
rezistente la secetă, la ger. care să 
meargă după . apă cît mai 
adine. Am discutat de multe ori 
această problemă cu cei din cerce
tare, și trebuie să luptăm pentru 
aceasta. Dar fără tehnologii noi, 
fără o nouă concepție privind acti
vitatea din agricultură nu vom 
obține producțiile mari pe care 
vrem să le obținem, nu vom 
înfăptui revoluția agrară ! Iată 
de ce. alături de semințe, de 
material săditor, de animale, avem 
nevoie de tehnologii cu totul și cu 
totul noi. revoluționare! Și să nu 
așteptați totul numai de la in
stitute ! Fiecare unitate trebuie 
să se apuce să elaboreze, să 
gîndească și să încerce ! în defi
nitiv, ce va fi rău dacă în fle
care unitate de stat șl cooperativă 
agricolă se vor pune 10 metri 
pătrați de grîu în experiență și 
10 metri pătrați de porumb In 
experiență, cu densități mai mari ! 
Nu se va pierde nici producția, dar 
veți învăța și veți vedea, din 
propria voastră experiență, ce se 
poate face. Știu că multe unități 
au făcut așa si s-au convins ! 
Sigur, ați văzut acest lucru și la 
alții. Dar știți cum este omul; 
pînă nu vede el. încă mai dă din 
cap și zice : „chiar ați făcut așa ?!“ 
Dar producțiile sînt — și nu pe 
hîrtie ! Producțiile de la Olt au 
intrat la fondul de stat. Nu s-au 
mărginit deci să declare că au 
realizat producțiile agricole mari ; 
ci au și predat în mod corespun
zător la fondul de stat și pentru 
populație, au dat în mod cores
punzător și cooperatorilor. Deci 
nu e vorba de teorie, tovarăși ! 
Același lucru se poate spune 
și despre unitățile care au 
fost distinse astăzi aici și care au 
obținut producții mari. Deci tre
buie să ne așezăm și să elaborăm 
noi tehnologii în toate domeniile 
agricole, inclusiv în furajarea 
animalelor, în toate sectoarele.

Trebuie să înțelegem că toți 
oamenii de știință, cercetătorii, 
dar și tehnicienii, specialiștii din 
toate unitățile, oamenii muncii, 
țărănimea trebuie să se angajeze 
împreună pentru a asigura o 
schimbare radicală a situației în 
agricultură, pentru că noua revo
luție agrară nu se poate realiza 
decât pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii agricole, a 
tehnologiilor înaintate în toate do
meniile. Am convingerea că cer
cetarea, toți specialiștii, toți oame
nii de la sate vor acționa în așa 
fel încît să obținem o schimbare 
radicală și în agricultură. în apli
carea cuceririlor revoluției agrare.

Se impune, de asemenea, să 
aplicăm cu mai multă fermitate 
principiul socialist de retribuție 
după muncă, după producțiile ob
ținute din toate sectoarele de acti
vitate. Am stabilit norme clare pen
tru toate. Noile norme privind 
acordarea de procente din produc
ția agricolă pentru retribuția în 
natură creează condiții mai bune 
pentru ca fiecare. în raport de 
producția realizată, să poată să 
dispună de o cantitate mai mare 
de produse agricole. Deci calea 
pentru a crește veniturile, in
clusiv pentru a dispune de 
cereale și de produse agricole 
mai multe pentru retribuție, 
este creșterea producției agricole. 
Noul sistem de retribuție pe care 
l-am stabilit creează condiții foar
te bune — și trebuie să acționăm 
ca el să fie cunoscut si să-l apli
căm cu consecventă în toate sec
toarele de activitate.

Dragi tovarăși,
Avem multe probleme de solu

ționat în agricultură. Pentru aceas
ta este necesar să se aducă în con
tinuare îmbunătățiri în conducerea 
și planificarea agriculturii. Am în 
vedere mai cu seamă aplicarea în 
mod corespunzător a principiilor 
de conducere si planificare a agri
culturii. creșterea răspunderii or
ganismelor democratice, a consi
liilor oamenilor muncii, ale coope
rativelor. participarea directă a 
oamenilor muncii, a țărănimii la 
întreaga activitate. Dezvoltarea de
mocrației muncitorești revoluțio
nare. participarea poporului — 
deci șl a oamenilor muncii din 
agricultură — la conducerea tuturor 

sectoarelor de activitate constituie 
factorul 'hotărîtor pentru înfăptui
rea cu succes a tuturor obiectivelor 
de dezvoltare a patriei noastre, 
inclusiv a obiectivelor privind în
făptuirea noii revoluții agrare. Să 
facem astfel încât oamenii muncii 
din agricultură. întreaga țărănime 
să-și îndeplinească în condiții mult 
mai bune rolul pe care-1 au în 
calitate de proprietari și producă
tori, de stăpîni ai întregii agricul
turi. Să se aducă o contribuție 
tot mai însemnată la dezvoltarea 
generală a patriei noastre socialis
te! (Aplauze puternice, prelungite).

Se impune îmbunătățirea activi
tății Ministerului Agriculturii, a 
organelor agricole județene, a ce
lorlalte ministere care fac parte 
din Consiliul Național al Agricul
turii. Am discutat. în aceste zile, 
despre necesitatea creșterii răspun
derii Ministerului Agriculturii în 
întreaga activitate privind realiza
rea producției agricole, dar si în 
contractarea si predarea la timp si 
în întregime a produselor agroali
mentare la fondul centralizat. în 
mod corespunzător, toate consiliile 
județene, organele agricole jude» 
tene au răspunderea de a acțio
na în concordantă cu aceasta.

Se Impune, de asemenea, o îm
bunătățire a activității Ministeru
lui Industriei Alimentare, a cen
tralelor, în realizarea planurilor și 
programelor de producție. în asi
gurarea prelucrării superioare a 
produselor agricole, a unei bune 
aprovizionări a populației.

în mod corespunzător. Ministe
rul Silviculturii. Consiliul Națio
nal al Apelor trebuie să-și perfec
ționeze activitatea să-și îndepli
nească în mal bune condiții ro
lul pe care îl au fiecare în sectorul 
respectiv.

Pe ansamblu, însuși Consiliul 
Național al Agriculturii — ca or
ganism democratic, de conducere 
a întregii activități — trebuie 
să-și perfecționeze și îmbunătă
țească munca. Vreau să spun des
chis că nu în suficientă măsură 
Consiliul Național — dar mai cu 
seamă Biroul Consiliului Național 
— și-a îndeplinit rolul său de 
coordonator și de organizator al 
îndeplinirii hotărîrilor Congresu
lui agriculturii, a înfăptuirii legi
lor țării și hotărîrilor Comitetului 
Central al partidului. Este necesar 
să obținem o schimbare radicală 
și o îmbunătățire imediată a în
tregii activități a Consiliului Na
țional al Agriculturii.

Dispunem, după cum vedeți, de 
multe organisme, de un cadru de
mocratic foarte larg. Acum trebuie 
să trecem la muncă, să acționăm 
ca toate aceste organisme demo
cratice să funcționeze și să-și în
deplinească răspunderile si atribu
țiile ce le au.

Se impune să luăm măsuri și 
mai hotărîte în domeniul ridicării 
nivelului de pregătire a cadrelor, 
pentru promovarea lor în raport 
cu pregătirea și cu felul cum își 
îndeplinesc sarcinile, cu producții
le pe care le obțin în mod concret 
în diferite domenii de activitate. 
Trebuie să facem astfel încît în
treaga activitate de pregătire pro
fesională a tuturor celor care lu
crează în agricultură să țină seama 
de noile cerințe, de noile expe
riențe și exigente din acest dome
niu. Cursurile agrozootehnice ce 
se desfășoară în această perioadă 
pînă la sfârșitul lui februarie tre
buie să asigure ridicarea nivelului 
de cunoștințe al tuturor oamenilor 
muncii, al întregii țărănimi, pentru 
că nu putem obține producții agri
cole decît cu oameni cu înalte cu
noștințe profesionale și tehnice. în 
toate domeniile de activitate. Sub
liniez — încă o dată — că rolul 
hotărîtor îl au oamenii. Deci tre
buie să ne ocupăm de ridicarea 
nivelului de cunoștințe profesio
nale și tehnice al oamenilor, să 
întărim activitatea de educație po
litică. de formare a omului nou. 
constructor conștient al socialis
mului și comunismului. Pornind 
de la teza, care și-a demonstrat pe 
deplin justețea, că socialismul se 
construiește cu oamenii și pentru 
oameni, să acționăm astfel încît 
să realizăm noua revoluție agrară 
cu țărănimea și pentru țărănime, 
cu toți oamenii muncii din agricul
tură, cu oamenii și pentru oameni ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar să se tragă conclu
ziile corespunzătoare privind acti
vitatea consiliilor populare. Consi
der că va trebui să analizăm în 
Comitetul pentru Consiliile Popu
lare activitatea acestora, pentru că 
ele nu își îndeplinesc în mod co
respunzător rolul pe care îl au în 
agricultură. Trebuie să facem ast
fel încît și consiliile populare 
județene, comunale, orășenești 
să-și îndeplinească în bune condi
ții rolul pe care, în concor

danță cu legile țării, îl au în buna 
desfășurare a lucrărilor și a între
gii activități din agricultură.

De asemenea, se impune, ca o 
necesitate, îmbunătățirea activității 
organizațiilor și organelor de 
partid. Lipsurile din diferite uni
tăți, localități, județe nu sînt 
străine de lipsurile și stările ne
gative din activitatea organizațiilor 
și organelor de partid. Nu putem 
să vorbim de rolul conducător al 
organizațiilor de partid, al orga
nelor de partid, fără ca fiecare 
organizație, fiecare membru al 
partidului să se afle în primele 
rînduri ale înfăptuirii legilor țării, 
a programelor, a planurilor, a 
hotărîrilor de partid. A fi comu
nist, a fi revoluționar înseamnă să 
fii în primele rânduri ale luptei 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare, a noii revoluții 
tehnico-științifice, pentru înfăp
tuirea Programului partidului ! Nu 
putem înfăptui transformarea re
voluționară a societății fără revo
luționari fermi, hotărîți să facă 
totul, să servească fără preget 
cauza poporului, a socialismului șl 
comunismului! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trebuie întărite, în toate dome
niile, ordinea, răspunderea, disci
plina ! Să dezvoltăm larg spiritul 
de muncă, spiritul revoluționar la 
toți oamenii muncii, la întreaga 
țărănime, în toate sectoarele de 
activitate !

Obiectivele mărețe pe care le 
avem anul viitor în agricultură, ca 
și în toate celelalte sectoare, impun 
un nou stil, noi metode de muncă, 
un spirit revoluționar, pornind de 
la conducerea unitară a întregii 
activități economico-sociale.

în primăvara anului 1987 se îm
plinesc 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării. în această peri
oadă scurtă din punct de vedere 
istoric, satul românesc, întreaga 
agricultură s-au transformat în 
mod radical. Viața, realitatea de
monstrează cu puterea faptelor de 
netăgăduit justețea politicii parti
dului nostru de cooperativizare și 
dezvoltare socialistă a agricultu
rii, justețea politicii generale a 
partidului nostru, care aplică în 
mod creator legitățile generale 
la realitățile și necesitățile țării 
noastre, asigurând mersul ferm al 
României pe calea socialismului și 
comunismului, creșterea continuă 
a forței materiale și spirituale a 
țării, ridicarea bunăstării generale 
a poporului și întărirea indepen
dentei și suveranității României ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

în cel peste 40 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă am înfăptuit două mari 
revoluții în agricultură. Acum ne 
aflăm în fața celei de-a treia mari 
revoluții — a noii revoluții agrare. 
Primele două au avut mai mult un 
caracter social și economic, dar 
noua revoluție agrară pune pe pri- 
'mul plan aplicarea științei, reali
zarea unei producții noi, a unei 
agriculturi superioare, în concor
danță cu proprietatea întregului 
popor asupra pământului, cu pro
prietatea socialistă în agricultură, 
ca de altfel în întreaga economie. 
Să facem astfel încît să sărbătorim 
împlinirea a 25 de ani de la victo
ria uneia din revoluții, de coope
rativizare, prin obținerea unor pro- 
ducții-record în anul viitor, prin a 
deschide noi perspective pentru 
înfăptuirea neabătută a obiective
lor Congresului al XIII-lea în agri
cultură, pentru înfăptuirea noii re
voluții agrare !

Avem planuri și programe de 
mare perspectivă, dispunem de tot 
ce este necesar pentru realizarea 
lor. Să facem astfel pentru a de
monstra, prin întreaga noastră ac
tivitate, încă anul viitor, forța pu
ternică a țărănimii, a tuturor 
celor care lucrează în agricul
tură. forța științei agricole, care, 
sub conducerea partidului, asigu
ră realizarea celor mai îndrăz
nețe obiective, înfăptuirea ce
lei mai mari revoluții agricole, 
care presupune un om nou, dar și 
o agricultură superioară, cu pro

ducții înalte. (Aplauze șl urale 
ternice, îndelungate ; se scand 
„Ceaușescu — P.CJl.!", „Ceauș 
și poporul!“).

Dragi tovarăși,
VoJ menționa mimai faptU 

înfăptuirea programelor pe car 
avem și în agricultură consti 
o contribuție hotărâtoare la n 
zarea politicii partidului no? 
de pace, de dezarmare, de col; 
rare cu toate statele lumii, 
deosebire de orânduire soc 
Cu cît vom asigura ridicarea • 
tinuă a societății noastre s< 
liste, dezvoltarea producției 
industrie si agricultură, 
greșul științeâ și tehnicii. în 
sectoarele cu rit vom ridica 
iul general de viață, materi; 
spirituală, al poporului, cu rf; 
întări baza tehnică-materială 
cietății. cu atît vom spori o 
buția noastră la politica de 
vom participa activ la lupta 
tru o lume mai dreaptă șl 
bună, fără arme si războai 
atît vom contribui mai mi 
creșterea prestigiului socialis: 
în lume ! (Aplauze șl urale i 
nice, prelungite, se scandear 
delung „Ceaușescu — pace

Așa cum s-a angajat do 
nostru în cadrul referendw 
din 23 noiembrie. în lupta P 
dezarmare, să susținem ac 
prin activitatea si prin îndepti 
în bune condiții a progrw 
planurilor din toate dor c. 
Si din agricultură.
. Poporul nostru, prin votul ț 
tru dezarmare, și-a manifestai 
numai dorința de pace, dar și 
târârea sa de a trăi în prieten! 
colaborare cu toate statele lu 
fără deosebire de orânduire soc 
si-a afirmat voința sa ca reia 
dintre toate statele să se bazez 
principiile de egalitate, de res 
al independentei, suveranității 
neamestec în treburile interne 
renunțare cu desăvârșire la fort 
amenințarea cu forța. Vom face 
tul pentru a contribui la realiz; 
acestor principii în lume și pei 
a îndeplini voința și cerința 
porului nostru — care, știm, est 
voința tuturor popoarelor lu 
care vor să trăiască în pace, li 
tate si independentă ! (Aplauz 
nrale puternice ; se scandează 
delung : „Ceaușescu — Romă 
pacea șl prietenia !“).

în încheiere doresc. încă o c 
să exprim convingerea că toți 
ticipanții la Plenara lărgită a ( 
siliului Național al Agricult 
toți oamenii muncii din agrict 
ră. întreaga țărănime vor trec» 
toată hotărârea, la activitate» j 
tru înfăptuirea obiectivelor 
revoluții agrare în anul 1987,. j 
tru realizarea unei recolte-re< 
în toate sectoarele. (Aplauze 
urale puternice; se scandi 
„Ceaușescu — P.C.R.!“. „Ceauși 
și poporul !“).

Cu această convingere, si f 
si cu puține zile înainte de î 
An. doresc să adresez tut> 
participantilor la plenară, tuti 
oamenilor muncii din agricult 
întregii țărănimi succese și îm 
niri tot mai mari în toate do 
niile de activitate, multe saitisfi 
în muncă. In viață ! Multă sănă 
și fericire 1 Un An Nou cu re 
tate remarcabile în toate do 
niile! La'multi ani! (Aplauzi 
urale Îndelungate ; se scandi 
Îndelung „Ceaușescu — Ia m 
ani!“).

Această plenară fiind ultima 
acest an. doresc să folosesc a 
prilej pentru a adresa și tuti 
oamenilor muncii din celelalte ; 
toare. întregului nostru pc 
urări de succese tot mai mari 
întreaga activitate, un An Nou 
rezultate cît mai bune si ur< 
tradițională „La multi ani !“. 
plauze și urale puternice ; se s< 
dează „Ceaușescu — P.C.R 

„Ceaușescu și poporul!“, „Ceauși 
— la multi ani !“. într-o atmosi 
de mare însuflețire si strînsă i 
tate in jurul partidului, toți 
prezent! la plenară se ridică in 
cioaro și ovaționează tndel 
pentru Partidul Comunist Ron 
pentru secretarul general al pa 
duluL președintele Republ 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESC



GINA 4 SCÎNTEIA — s'imbăfă 27 decembrie 1986

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 

inor unităti agricole socialiste si unor unităti de cercetare din agricultură
Pentru rezultatele deosebite obținute în înfăptuirea politicii 

artidului ți statului de dezvoltare ți modernizare a agricultu- 
ii ți pentru jhalizarea în anul 1986 a unor recolte mari pe 
rtinse suprqrețe de teren, corespunzător cerințelor noii revo
lți! agrare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Art 1. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare** urmă- 

rarelor unități agricole socialiste care au obținut la griu ți secară pro- 
ucții medii de peste 8 000 kg la hectar pe întreaga suprafață planifi- 
stă :

- Cooperativei agricole de producție Scornicești, județul Olt - 8 569 
j la hector;

- Cooperativei agricole de producție „Avlntul* Pecica, județul Arad 
8 021 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Nerău, județul Timiș - 8 205 kg 

i hectar ;
- întreprinderii agricole de stat Teremia Mare, județul Timiș - 8 185 

ș la hectar;
- Cooperativei agricole de producție Salonta, județul Bihor - 8 073 

j la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Valea lui Mihai, județul Bihor 

8 037 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Sanislău, județul Satu Mare

8 014 kg la hectar ;
An. 2. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare* urmă- 

iarelor unități agricole socialiste care au obținut la orz producții medii 
e peste 8 000 kg la hectar pe intreaga suprafață planificată :

- Cooperativei agricole de producție Topolovățu Mare, județul Timiș
9 530 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Drăghiceni, județul Olt - 8 987 

j la hectar :
- întreprinderii agricole de stat Nădlac, județul Arad - 8 726 kg la

sctar ; ,
- Cooperativei agricole de producție Scornicești, județul Olt - 8 725 

j la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție „Voința* Corabia, județul Olt 

8 627 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Drăgănești-Olt, județul Olt 

8 481 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Mailat, Județul Arad - 8 467 kg 

hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Felnac,\județul Arad — 8 466 

I la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Deveselu, județul Olt - 8 417 kg

hectar ; ‘ )
- întreprinderii agricole de stat Teremia Mare, județul Timiș — 

57 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Curtișoara, Județul Olt - 8 294 

la hectar ;
- Stațiunii didactice experimentale Timișoara, județul Timiș — 8 267 

la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Comanl, județul Olt - 8 257 kg 

hectar ;
- întreprinderii agricole de stat Prejmer, județul Brașov — 8 220 kg 

hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Sineștl, Județul Olt — 8 172 kg 

hectar ;
- Cooperativei agricole de producție „Victoria* Nădlac, Județul 

‘d - 8 128 kg la hectar;
Cooperativei agricole de producție Coteana, Județul Olt - 8100 kg 

’iectar ;
7- Cooperativei agricole de producție Cezienl, Județul Olt - 8 028 kg 
“iectar.
ș Art. 3..- Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agraro* urmă- 
n(lor unități agricole socialiste care au obținut o producție medie 
„-ieste 20 000 kg porumb știuieți la hectar pe intreaga suprafață 
~ -icată :

- Cooperativei agricole de producție Belinț, județul Timiș — 25 769 
hectar ;

ooperativel agricole de producție Crîmpoia, Județul Olt — 25 700 
I 1 ‘-ar ;

iperativei agricole Je producție Brincoveni, Județul Olt — 25 350 
; Ia hectar ; r

- Cooperativei agricole de producție Sineștl, județul Olt — 25 300 
; la hectar ;

- Cooperativei agricole de producție Tomulești, județul Giurgiu - 
>120 kg la hectar ;

- întreprinderii agricole de stat Redea, județul Olt - 25 072 kg la 
îctar ;

- Cooperativei agricole de producție „Ogorul" Pecica, județul Arad 
24 651 kg la hectar;
- întreprinderii agricole de stat Brebeni, județul Olt - 24 560 kg la 

îptar ;
- întreprinderii agricole de stat Piatra Olt, județul Olt - 24 340 kg 

hectar ;
- Cooperativei agricole de producție „Avintul" Pecica, Județul Arad 

24 240 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Berceni, Sectorul agricol Ilfov 

23 773 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Topolovățu Mare, județul Ti- 

iș - 23 711 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție „Steagul Roșu" Pecica, județul 

rod — 23 522 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Cezienl, județul Olt - 23 420 kg 

i hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Șerbănești, județul Olt - 23'400 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Dobroteasa, județul Olt — 

3 400 kg la hectar ;
-Cooperativei agricole de producție Optași, județul Olt - 23 390 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Teslui, Județul Olt — 23 383 kg 

> hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Negreni, județul Olt — 23 380 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Bărâștii de Vede, județul Olt — 

3 350 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Curtișoara, județul Olt - 

3 295 kg in hectar ;
- Cooperutivei agricole de producție Periam, județul Timiș - 23 265 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Tâtulești, județul Olt - 23 250 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Peregu Mic, județul Arad — 

3 149 kg la hectar ;
- întreprinderii agricole de stat Scornicești, județul Olt — 22 758 kg 

j hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Valea lui Mihal, județul Bihor 

22 560' kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Gottlob, județul Timiș - 22 222 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Salonta, județul Bihor — 22 103 

g la hectar ;
- întreprinderii agricole de stot Drăgănești, județul Olt — 21 997 kg 

3 hectar ;
- Cooperativet agricole de producție Mihăiești, județul Olt — 21 660 

g Ia hectar :
- întreprinderii agricole de stat Teremia Mare, județul Timiș — 

1 501 kg la hectar ;
- întreprinderii agricole de stat Corbu, județul Olt - 21 450 kg la 

nectar ;
- Cooperativei agricole de producție Seitin, județul Arad — 21 327 

g la hectar ;
- Stațiunii didactice experimentale Timișoara, județul Timiș - 21 324 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Braniștea, județul Giurgiu - 

'1 150 kg la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Seaca, județul Olt - 21 100 kg 

a hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Bușea, județul Olt - 20 880 

g la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Semlac, județul Arad - 20 861 

g Io hectar ;
- întreprinderii agricole de stat Popești-Leordeni, Sectorul agricol 

fov — 20 748 kg la hectar ;

kg

la

kg

kg

kg

agricole

agricole

agricole

de

de

de

producție Comani, județul

stat Recaș, județul Timiș

producție Văleni, Județul

Olt - 20 550

- 20 506 kg

Olt - 20 422

agricole de'producție Checea, Județul Timiș —

agricole de producție Fărcașele, județul Olt - 

agricole de producție Diniaș, județul Timiș —

agricole
5 
agricole

20 353

20 305

20 241

de producție Sînmartin, Județul Arad —

- Cooperativei 
la hectar ;
- întreprinderii 

hectar ;
— Cooperativei

kg, la hectar ;
- Cooperativei 

la hectar ;
— Cooperativei

la hectar ;
— Cooperativei 

la hectar ;
— Cooperativei

20141 kg la hectar
- Cooperativei

- 20 132 kg la hectar;
— Cooperativei agricole

20 103 kg ia hectar ;
- întreprinderii

la hectar ;
— Cooperativei 

Timiș — 20 094 kg
— Cooperativei 

kg la hectar ;
- Cooperativei

20 060 kg la hectar
— Cooperativei 

la hectar ;
- Cooperativei 

la hectar ;
— Cooperativei

la hectar.
Art. 4. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare*

agricole

de

de

de

da

kg

kg

kg

producție Jilava, Sectorul agricol Ilfov

producție Peciu Nou, județul Timiș -

stat Nădlac, Județul Arad — 20101 kg

producție Sinmartinu Sîrbesc, Județulagricole 
la hectar ;
agricole de producție Coloneștl, Județul Olt - 20 078

agricole
f
agricole

agricole

agricole

de producție Polenațl, Județul Giurgiu —

de

de

de

producție

producție

producție

Munar, Județul Arad -

Siclău, Județul Arad —

Slatina, Județul Olt —

20 036

20 005

20 000

_____ ______ , _ urmă
toarelor unități agricole socialiste care au obținut la floarea-soareiui 
producții medii de peste 3 600 kg la hectar pe intreaga suprafață 
planificată :

- întreprinderii agricole de stat Redea, Județul Olt — 4 440 kg la 
hectar ;

- Cooperativei agricola
fa hectar ;
- Cooperativei agricole 

hectar ;
— Cooperativei agricola

la hectar ;
- Cooperativei agricole de producție Ciolpani, Sectorul agricol 

Ilfov - 4 160 kg la hectar;
- întreprinderii agricole de stat Brebeni, Județul Olt — 4 110 kg

la hectar ;• /
- Stațiunii didactice experimentale Belciugatele, județul Călărași - 

4 080 kg la hectar ;
— Cooperativei agricole

4 030, kg la hectar;
— Cooperativei agricole

kg la hectar ;
— Cooperativei agricole

— 4012 kg la hectar;
- Cooperativei 

la hectar;
- Cooperativei

la hectar ;
— Cooperativei

la hectar ;
- Cooperative!

la hectar;
- Cooperativei 

la hectar ;
- Cooperativei

la hectar ;
— Cooperativei 

hectar ;
- Cooperativei 

la hectar ;
— Cooperativei

3 883 kg la hectar ; < . .
— Stațiunii didactice experimentale Timișoara, Judățuf Timiș 

kg la hectar ;
— Cooperativei 

hectar ;
— Cooperativei 

hectar ;
- Cooperativei 

kg la hectar ;
— Cooperativei

— 3 800 kg la hectar ;
— Cooperativei

la hectar;
— Cooperativei

kg la hectar ;
- Cooperativei 

hectar ;
— Cooperativei 

hectar ;
— Cooperativei

3 700 kg la hectar ;
— Cooperativei

kg la hectar ;
- Cooperativei
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agricole

producție Crîmpoia, Județul Olt — 4 280

producție Sineștl, Județul Olt - 4 220 kg

producție Mărgineni, județul Olt — 4 200

de producție Valea Mare, județul Olt -

de

de

de

de

de

de

producție Izvoarele, județul Olt - 4 816

producție

producție

producție

producție

producție

Vilcelele

Coteana,

de Jos, Județul Olt

Județul Olt - 4 010

Cîrloganl, Județul Olt - 4 010

Movilenl,

Negreni,

județul

Județul

Olt - 4 007

Olt - 4 000

Plenara lărgită a Consiliului Național 

al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. I)
tivitatea titanică pe care o desfă- 
șurați în fruntea partidului și sta
tului, pentru energia, devotamentul 
și dăruirea revoluționară cu care 
acționați in scopul înfloririi conti
nue a României socialiste, triumfului 
cauzei socialismului și comunismu
lui, a păcii și prieteniei intre po
poare, pentru grija și dragostea ce 
o purtați oamenilor de pe ogoare, 
pentru preocuparea înflăcărată ce o 
manifestați permanent in vederea 
perfecționării și modernizării agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii și sectorului de gospodărire 
a apelor, pentru înfăptuirea neabătu
tă a obiectivelor noii revoluții agra
re. Participarea la Plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii constituia 
dovada grijii dumneavoastră sta
tornice față de această ramură de 
bază a economiei noastre naționale, 
cu rol deosebit de important in 
creșterea avuției naționale, a bu
năstării poporului.

Salutăm, de asemenea, cu adine 
respect, prezența la lucrările plenarei 
noastre a tovarășei Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președinte al Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului, mi
litant de seamă al partidului șl 
statului, eminent savant, șl îl adre
săm un cald omagiu pentru deose
bita contribuție pe care o aduce In 
activitatea de realizare a hotărîrilor 
celui de-al XIII-lea Congres ăl 
partidului, la înflorirea continuă a 
științei, Învățămîntului șl culturii in 
patria noastră.

Pornind de la Indicațiile dare, 
deosebit de prețioase pe care ni 
le-ați dat, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de la 
orientările și sarcinile trasate, am 
dezbătut cu răspundere comunistă, 
in plen și pe consilii, intr-un pro
nunțat spirit critic și autocritic, cu 
toată exigenta activitatea și rezulta
tele obținute în anul 1986. proble
mele importante aflate la ordinea de 
zi a plenarei.

Vă raportăm, mult Iubite șl stima
te tovarășe secretar general al 
partidului, președintele României 
socialiste, că in cadrul plenarei am 
stabilit măsuri care să oonducă la 
eliminarea neajunsurilor oe s-au 
manifestat In anul pe care fl În
cheiem, pentru Îmbunătățirea ra
dicală a activității de viitor, In ve
derea Înfăptuirii exemplare a Indi
catorilor planului de stat șl a pro
gramelor de dezvoltare pe anul 
1987 In agricultură, industria ali
mentară, silvicultură șl sectorul de 
gospodărire a apeloT".

In cadrul plenarei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a luminat Înalta distincție 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
unităților agricole socialiste, de stat 
și cooperatiste care, și In acest an, 
eu obținut producții mari de griu. 
orz, porumb, cartofi, floarea-soarelul 
și în zootehnie.

Au continuat, apoi, dezbaterile în 
plen.

în cele două zile de lucrări, joi și 
vineri, au luat cuvintul in plen to
varășii Victor Popescu, președintele 
Q.A.P. Negreni — județul Olt, Vic
tor Aldea, directorul Trustului 
I.A.S. — județul Iași, Ion Simuțiu, 
director general al Direcției agricole
— județul Satu Mare, Gheorghe Ma
tei, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., Persida 
Catană, președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție — județul Caraș-Severin, 
Ștefan Crăciun, directorul întreprin
derii de îmbunătățire și exploatare a 
pajiștilor — județul Hunedoara, loan 
Toma, secretar al C.C. al U.T.C., loan 
Foriș, prim-secretar al Comitetului 
județean Călărași al P.C.R., Augus
tin Todea, director general al Direc
ției agricole — județul Cluj, Ilarie 
Isac, director al Institutului de cer
cetare și producție pomioolă — ju
dețul Argeș, Vadim Rusu, directorul 
I.A.S. Balaciu — județul Ialomița, 
Mihai Marina, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., Valerian Milicl, director ad
junct al Direcției agricole — județul 
Suceava, Constantin Dumbrăveanu, 
directorul Trustului S.M.A. — jude
țul Vaslui, Vasile Dranovețeanu, 
secretar pentru probleme de agri
cultură al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R., Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R., Ion Constan
tin, inginer-șef Ia C.A.P. Gherghița
— județul Prahova, Gheorghe 
Georgescu, directorul Trustului Hor
ticulturii — județul Dîmbovița, 
Gheorghe Buzdugan, secretar pentru 
probleme de agricultură al Comite
tului județean Neamț al P.C.R., Con
stantin Cordoș, președintele C.A.P. 
Bosanci — județul Suceava. Grigore 
Mureșan, inspector-șef la Inspecto
ratul sanitar veterinar — județul 
Maramureș. Ștefan Mazilu, președin
tele C.A.P. Padina — județul Bu
zău, Maria Negoescu, președintele 
Consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Gruia — județul 
Mehedinți, Ion Radu, prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., general-maior Teodor Pa- 
raschiv, șeful Direcției construcții și 
lucrări de irigații din Ministerul 
Apărării Naționale, Alexandru Di- 
meny, președintele C.A.P. Sînmartin
— județul Harghita, Costică Arhip, 
inspector-șef la Inspectoratul silvic
— județul Bacău. Paula Prioteasa, 
ministrul industriei alimentare și al 
achiziționării produselor agricole, 
Damian Munteanu, secretar pentru 
problemele de agricultură al Comi
tetului județean Olt al P.C.R., loan 
Lezeu, președintele C.A.P. Gottlob, 
județul Timiș, Cristian Hera, direc
torul Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fun
dulea, județul Călărași, fi Xon Po

pescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Giurgiu al P.C.R.

Participanții la dezbateri au expri
mat profunda recunoștință și stimă 
pe care toți oamenii muncii din 
agricultură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor le 
poartă, împreună cu întregul popor, 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita 
și străluoita sa activitate consacra
tă, cu neasemuită dăruire patriotică 
și abnegație revoluționară, ridicării 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație, sporirii prestigiului și ro
lului României în lume, cauzei păcii, 
dezarmării, înțelegerii și colaborării 
internaționale. Vorbitorii au dat o 
înaltă apreciere contribuției hotări- 
toare a conducătorului partidului șl 
statului nostru la dezvoltarea inten
sivă și modernizarea continuă a agri
culturii românești, la fundamentarea 
unei concepții științifice, de largă 
perspectivă, privind locul șl rolul 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale, la elaborarea și înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Cei care au luat cuvîntul șl-au 
manifestat aleasa stimă șl considera
ție față de tovarășa academician 
doctor Inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
aportul de însemnătate deosebită la 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
la puternica dezvoltare a științei, 
Învățămîntului și culturii In patria 
noastră.

Reprezentanții unităților distinse 
cu Înaltul titlu de „Erou al Ndii Re
voluții Agrare" au adresat conducă
torului partidului și statului nostru 
calde mulțumiri și adîncă recunoș
tință pentru cinstea ce le-a fost a- 
cordată, subliniind că aceasta consti
tuie un puternic imbold în activita
tea viitoare pentru obținerea, în con
tinuare, a unor producții vegetale și 
animaliere tot mai mari la nivelul 
sarcinilor ce revin agriculturii noas
tre socialiste din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
din obiectivele noii revoluții agrare.

In cadrul dezbaterilor au fost pre
zentate rezultatele obținute In acest 
an in creșterea producției de cereale, 
plante tehnice. In horticultura șl zoo
tehnie, In sporirea livrărilor de pro
duse agroalimentare la fondul de 
stat, realizările din Industria ali
mentară, silvicultură șl gospodărirea 
apelor. Au fost evidențiate expe
riența bună, inițiativele și acțiunile 
eficiente, rezultatele valoroase ale 
unor unități agricole in direcția fo
losirii raționale și deplina a pămîn- 
tulul șl obținerii unor recolte mari, 
creșterii efectivelor de animale șl a 
producțiilor acestora, Înfăptuirii pre
vederilor programelor speciale elabo
rate pentru această ramură de bază 
a economiei.

S-a subliniat că In acest an ju
dețul Olt, precum șl numeroase uni
tăți agricole de stat șl cooperatiste 
din alte județe ale țării au înregis
trat recolte record, fapt ce demon
strează marile posibilități ale agri
culturii noastre socialiste de a reali
za producții superioare, sigure șl 
stabile, chiar In condiții climatice 
mai puțin favorabile.

în timpul dezbaterilor, au fost ana
lizate, totodată, in spirit critic șl 
autocritic neajunsurile care s-au ma
nifestat în activitatea unor unități 
agricole și din celelalte sectoare, cau
zele care le-au determinat și au fost 
propuse măsuri și soluții concrete 
pentru înlăturarea tuturor deficien
țelor șl îmbunătățirea substanțială a 
întregii activități.

O atenție deosebită a fost acor
dată, in cadrul dezbaterilor, pregă
tirii producției In vederea îndeplini
rii in cele mai bune condiții a pla
nului pe anul 1987 și pe întregul cin
cinal. S-a relevat că, pentru obți
nerea unor producții superioare, se 
va acționa ferm, încă de pe acum, 
cu toată responsabilitatea, pentru 
pregătirea țemeinică a campaniei a- 
gricole de primăvară. A fost subli
niată grija deosebită ce trebuie acor
dată in permanentă sectorului zoo
tehnic pentru sporirea efectivelor, a 
producției animaliere și asigurarea 
bazei furajere pentru toate speciile 
de animale.

De asemenea, din dezbateri au 
rezultat concluzii practice pentru 
activitatea viitoare în domeniul 
dezvoltării legumicultorii, pomicul- 
turil și viticulturii pentru ca și 
aceste sectoare să contribuie la o 
mai bună aprovizionare a populației 
și a industriei prelucrătoare.

în cuvîntul lor, vorbitorii au sub
liniat importanța aplicării riguroase 
a acordului global, a principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, astfel lncît fiecare unitate 
să-și desfășoare activitatea In con
diții de rentabilitate și eficiență 
economică sporite șl să-și aducă 
contribuția la satisfacerea cerințelor 
autoaprovizionăril și a celorlalte 
cerințe ale economiei naționale.

In cadrul analizei problemelor din 
unitățile industriei alimentare, vor
bitorii au relevat succesele înregis
trate în realizarea planului de creș
tere și modernizare a producției, in 
îndeplinirea producției fizice și 
marfă, în ridicarea permanentă a 
calității produselor.

Dezbaterile au pus, de asemenea, 
In evidență preocupările oamenilor 
muncii care își desfășoară activi
tatea în silvicultură pentru a asigura 
buna conservare a fondului forestier 
și exploatarea rațională a pădurilor, 
precum și în domeniul gospodăririi 
apelor, pentru îndeplinirea în mod 
ritmic a sarcinilor de plan ce le re
vin pe anul în curs și pe întregul 
cincinal.

Aprobînd în unanimitate progra
mele aflate pe ordinea de zi, vorbi
torii au reafirmat hotărîrea lucrăto
rilor ogoarelor, a tuturor oamenilor 
muncii din industria alimentară, sil

vicultură șl gospodărirea apelor de 
a înfăptui în mod exemplar preve
derile din aceste documente de o 
deosebită însemnătate pentru dez
voltarea viitoare, a acestor impor
tante ramuri și sectoare economice.

în numele colectivelor de oameni 
ai muncii pe care le reprezintă, 
participanții la dezbateri s-au an
gajat de a munci cu dărujre și 
pasiune revoluționară pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor noii 
revoluții agrare, pentru perfecțio
narea întregii activități în vederea 
creșterii substanțiale a producției, 
a sporirii contribuției agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor la asigurarea 
progresului multilateral al întregii 
țări, la ridicarea generală a nivelu
lui de viață și de civilizație al < 
poporului. J

In cadrul lucrărilor plenarei, în 
plen, în consiliile pe domenii de 
activitate, precum șl In cadrul șe- ] 
dințel Comisiei centrale a producă- ' 
țărilor agricoli din localitățile ne- 
cooperativizate, au luat cuvîntul 181 
tovarăși.

în continuare, plenara a aprobat, 
în unanimitate, raportul șl progra
mele înscrise pe ordinea de zi.

A fost adoptată, de asemenea, în 
unanimitate Hotărîrea-Chemare a 
Plenarei lărgite a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.

Primit cu multă căldură, cu cele 
mai profunde sentimente de dra
goste și prețuire, a luat cuvintul, 
in încheierea lucrărilor plenarei, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, a 
fost urmărită cu deosebit interes și 
unanimă aprobare, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vii și îndelungi 
aplauze. Participanții au aclamat cu 
putere pentru partidul nostru comu
nist și secretarul său general, pen
tru patria noastră socialistă.

Dînd expresie sentdmenteioir parti- 
cipantilor la lucrările plenarei, to
varășul Comei Pacoste • apus :

In numele parti cipanțllor la Plena
ra lărgită a Consiliului Național, vă 
adresăm, mult stimata șl Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cu toată 
simțirea noastră, cele mal vil șl res
pectuoase mulțumiri pentru tot 
ceea ce ne-ațl spus aici, pentru 
orientările șl Indicațiile deosebit de 
prețioase cuprinse In magistrala 
dumneavoastră cuvlntare.

Vă asigurăm, din toată flinta 
noastră, că orientările șt indicațiile, 
Îndemnurile, dar șl criticăle dum
neavoastră vor reprezenta pentru 
Consiliul Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, pentru toți oa
menii muncii din aceste sectoare, 
pentru organele șl organizațiile de 
partid un amplu program de acțiune 
și muncă In vederea îndeplinirii 
exemplare a prevederilor cuprinsa 
în programele pe care le-am aprobat, 
a sarcinilor indicate cu atîta clari
tate de dumneavoastră, că vom fl, 
așa cum doriți dumneavoastră să 
fim. oameni harnici șl pricepuți. 
buni gospodari ai pămîntului, pe 
care, așa cum ne îndemnați. 11 vom 
iubi cu toată ardoarea.

Ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, să nu ne 
cruțăm forțele pentru ca In 1987, 
anul clnd vom aniversa Împlinirea 
unul sfert de veac de Ia încheierea 
cooperativizării agriculturii — eve
niment de mare rezonanță în viața 
țărănimii, a întregului popor, care a 
determinat prefaceri profunde și pe 
toate planurile în viata satului, a în
tregii noastre societăți — să desfă
șurăm o activitate neobosită, să ob
ținem rezultate pe măsura condiții
lor de care dispunem prin grija sta
tornică a partidului și a statului 
nostru, să asigurăm îndeplinirea în 
cele mal bune condiții a planului 
de stat și a programelor de dezvol
tare pe care le-am adoptat, adudn- 
du-ne, astfel, deplina contribuție la 
Înflorirea scumpei noastre patrii. 
România socialistă.
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agricole de producție Teslui, Județul Olt — 3 970 kg 

agricole de producția Călineștl, Județul Olt - 3 896 

agricole de producție Sîrbii-Măgura, Județul Olt - 

3 876
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Seaca, județul Olt —

Bușea, județul Olt —

Colonești, județul Olt

3 813 kg

3 810 kg

- 3 800producție

producție Bărâștii de Vede, județul Olt

producție Văleni, județul Olt — 3 792 kg

producție Cungrea, județul Olt •* 3 786 

agricole de producție Oporelu, județul Olt — 3 765 kg 

agricole de producție Redea, Județul Olt - 3 760 kg 

agricole de producție Jilava, Sectorul agricol Ilfov —

agricole de

agricole de producție Caracal, Județul Olt — 3 690

agricole de producție Moșteni-Furculești, Județul Te
leorman — 3 641 kg la hectar ;

— întreprinderii agricole de stat Pietroiu, județul Călărași — 3 640 kg 
la hectar ;

— Cooperativei agricole de producție Puiești, județul Buzău — 3 633 
kg la hectar.

Art. 5. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" urmă
toarelor unități agricole socialiste care au obținut la cartofi de toamnă 
producții medii de peste 50 000 
nificată :

— Cooperativei agricole de 
kg la hectar ;

— întreprinderii agricole de 
la hectar.

Art. 6. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare* urmă
toarelor unități agricole socialiste :

— întreprinderii avicole de stat Constanța, județul Constanța, care a 
realizat la un efectiv de 452 mii capete găini ouătoare o producție medie 
de 282 ouă ;

— întreprinderii avicole de stat Bacău, județul Bacău, pentru depă- 
șireo efectivului rulat de păsări și realizarea unei greutăți medii de 
livrare la 56 zile de 1,620 kg pe cap de pasăre ;

— întreprinderii agricole de stat Slobozia, județul Ialomița, care a ob
ținut la un efectiv de vaci de 1 383 capete o producție medie de 5 503 
litri de lapte ;

— întreprinderii agricole de stat Liebling, județul Timiș, care a ob
ținut la un efectiv de vaci de 600 capete o producție medie de 5 010 
litri de lapte ;

— Cooperativei agricole de producție Schela, județul Galați, care a 
obținut la un efectiv de vaci de 415 capete o producție medie de 4 522 
litri de lapte ;

— Cooperativei agricole de producție Petrești, județul Dîmbovița, 
care a obținut la un efectiv de vaci de 250 capete o producție medie 
de 4 512 litri de lapte ;

— Cooperativei agricole de producție Gurbănești, județul Călărași, 
care a obținut la un efectiv de vaci de 350 capete o producție medie 
de 4 600 litri de lapte ;

— Asociației economice întercooperatiste Boroșneu Mare, județul Co- 
vasna, care a realizat un spor mediu zilnic de 1 100 grame pe cap de 
taurine la îngrășat și a depășit planul de livrări la fondul de stat ;

— Stațiunii de mecanizare a agriculturii Scornicești, județul Olt, pen
tru lucrările efectuate la unitățile agricole socialiste din cadrul consiliului 
unic agroindustrial de stat și cooperatist, care au obținut o producție 
medie de 23 661 kg porumb știuieți la hectar ;

— Stațiunii de mecanizare a agriculturii Pecica, județul Arad, pentru 
lucrările efectuate la unitățile agricole socialiste din codrul consiliului 
unic agroindustrial de stat și cooperatist, care au obținut o producție 
medie de 22 985 kg porumb știuieți la hectar.

Art. 7. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare* Insti
tutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, Județul 
Călărași, pentru obținerea de semințe de soiuri și hibrizi de mare pro
ductivitate.

kg la hectar pe intreaga suprafață pla-

producție Bodești, județul Neamț, 50 250

stat Codlea, județul Brașov - 50127 kg

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

In prag de An Nou. vă rugăm cu 
tot respectul să ne permiteți să vă 
adresăm. în numele tuturor partici- 
panților, urarea străbună de „La 
multi ani !“, în deplină sănătate și 
putere de muncă, spre binele și fe
ricirea patriei noastre și a poporului 
român. Să ne trăiți, iubite conducă
tor !

Plenara a luat sfîrșit lntr-o at
mosferă vibrantă, de entuziastă an
gajare patriotică. Toți cel prezent! in 
marea sală a Palatului au aclamat 
Îndelung și au scandat cu însufleți
re : „Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — La 
multi ani !“.

Puternic însuflețiți de orientările 
și îndemnurile cuprinse In ma
gistrala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescg, participanții la 
lucrările plenarei au reafirmat hotă- 
rirea tuturor lucrătorilor ogoarelor, 
a oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură șl gospodă
rirea apelor de a acționa, în conti
nuare. cu devotament și spirit revo
luționar. cu înaltă responsabilitate, 
pentru transpunerea în viață a sar
cinilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor 
adoptate de plenară, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
pe 1987 și pe întregul cincinal, a 
prevederilor programelor speciale, 
a istoricelor obiective stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

(AgerpreS)
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Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 

Președintele Republicii Democratice Somalia
f MOGADISCIO

Realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Democratice So
malia Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări șl cele mai 
bune urări de succes In Înalta funcție în care ați fost reînvestit.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și Înțelegerilor con
venite cu ocazia intîlnirilor noastre, raporturile de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mal mult, spre binele 
popoarelor român și somalez, al păcii și înțelegerii în lume.

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEll"

Sub egida Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste și Uniunii ar
tiștilor plastici, la sala Dalles, din 
Capitală, a fost deschisă, vineri, 
Expoziția republicană de artă deco
rativă 1986.

Sint prezentate obiecte de cerami
că șl sticlă, tapiserii, piese de vesti
mentație. mobilier, jucării, oele peste 
1 500 de exponate selectate in ex
poziție aparțlnînd unul mare număr 
de creatori din Întreaga tară. Intrată 
In tradiția vieții noastre culturale, 
expoziția este, și de data aceasta, o 
expresie a preocupărilor artiștilor 
plastid din tara noastră de a realiza 
noi creații de valoare In climatul de 
profundă emulație artistică generat 
de Festivalul national „Cîntarea 
României". Piesele selectate Îmbină

De la Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor

Direcția drumurilor din Ministe
rul Transporturilor șl Telecomunica
țiilor comunică : Datorită ninsorilor 
din ultima perioadă. In zonele din 
sudul și estul țării, majoritatea dru
murilor din Dobrogea. jumătatea de 
est a Munteniei și Moldova sînt aco
perite cu un strat de zăpadă Înghe
țată, cu porțiuni alunecoase sau cu 
gheată care faoe ca circulația să se 
desfășoare cu dificultate. In situația 
in care se impune deplasarea pe

UNITĂȚI TURISTICE
DE

Unitățile turistice din 
Județul Covasna ofe
ră. prin amplasarea 
lor. condiții din cele 
mal bune pentru ama
torii de drumeții sau 
pentru cei dornici să 
petreacă lntr-un ca
dru pitoresc, hibernal, 
ooncediul de odihnă.

Hanul „Nufărul" din 
localitatea Reci, am
plasat pe șoseaua 
Sf. Gheorghe — Tg. 
Secuiesc, la 15 kilo
metri de Sf. Gheor
ghe, unitate dată re
cent In folosință, dis
pune de 40 locuri de 
cazare și restaurant 
De aici se poate vizita 
stațiunea balneară Co
vasna.

Hanul Brețcu-Oituz, 
aflat la 2 kilometri de 
localitatea Bre teu, pe 
șoseaua națională Bra
șov — Tg. Secuiesc — 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, asigură cazare 
pentru 69 de persoane 
și masă la restauran
tul propriu, care are 
o capacitate de 240 
locuri.

Hanul Pasul Buzău
lui din localitatea în- 
torsura Buzăului, pe 
drumul național Bra
șov — Buzău, are 40 
locuri de cazare șl 
restaurant

De asemenea, în 
stațiunea balneară Co
vasna, pe șoseaua 
Brașov — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, se află 
hanul „Turist", cu 43

tv
13,00 Telex
13,09 La sftrșlt de săptâmlnâ (parțial 

color) • Dialog... muzical • Gala 
desenului animat • Sub semnul 
Înnoirilor. Reportaj • Mlndru 
ctntec românesc • Imn pentru 
Republică. Moment poetic • Ma
rile momente ale baletului : „La

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 decembrie, ora 20 — 30 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fl rece, geroasă in prima noapte, 
apoi se va Încălzi treptat. Cerul va fl 
variabil, mal mult noros. Vor cădea 
precipitații predominant sub formă de 
ninsoare la Început, apoi mal ales 
lapoviță și ploaie. Vintul va sufla slab 
plnă la moderat, cu unele Intensificări 
Îndeosebi in regiunile nordice șl nord- 
vestlce, cu viteze de pină la 50 km/h. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 

Intr-o manieră originală frumosul 
cu utilul.

★Cu prilejul apropiatei sărbători a 
Zilei naționale a Republicii Sudan, 
vineri a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, in cadrul 
căreia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S. șl Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu'- 
blic.

A fost prezent Ahmed M. Dlab, 
ambasadorul Republicii Sudan la 
București.

(Agerpres)

drumurile din zonele menționate mal 
sus. recomandăm să nu se plece la 
drum Înainte de a solicita informații 
la Serviciul de deszăpezire, telefon 
17 62 88, și fără ca autovehiculele să 
fie pregătite și echipate corespunză
tor. De asemenea, participants la 
trafic să acorde prioritate autoutila- 
jelor care acționează pentru înde
părtarea zăpezii de pe platforma 
drumului, pentru răspîndirea de 
materiale antiderapante.

(Agerpres)

MARE ATRACȚIE

locuri de cazare și 
restaurant cu 220 
locuri. Cei ce se găz
duiesc aici pot benefi
cia de, cura balneară 
din stațiune.

cul lebedelor" de P.I. Cealkovskl 
(fragment) • Fantezie pe gheață 
• Trei melodii, trei Interpret!

14.40 Decembrie — Cronica evenimen
telor politice

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (parțial color)
19.40 Start... In anotimpul tinereți! 1 

(color). Spectacol cu public
20.30 Film artistic. „Omul de pe stradă"
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului 

intre minus 15 șl minus 5 grade, mal 
scăzute în prima noapte pină la minus 
20 de grade in zona subcarpatică, dar 
mal ridicate in ultima noapte in re
giunile sudice șl sud-estlce. Iar cele 
maxime intre minus 6 șl plus 4 grade 
și mal ridicate In ultima zl in sud- 
vestul șl sudul teritoriului. Pe alocuri, 
se va semnala ceață cu depunere de 
chiciură, iar spre sfîrșltul intervalului 
și polei. în București : Vremea va fl 
rece la început, apoi se va încălzi 
ușor. Cerul va fl temporar noros. Vor 
cădea precipitații la început sub formă 
de ninsoare, apoi cu tendință de trans
formare In lapoviță șl chiar polei. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
minus 10 șl minus 6 grade, iar cele 
maxime intre minus 2 șl plus 2 grade.

SIBIU : Zile-record 
de producție 

f

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice ale județu
lui Sibiu acționează în aceste zile 
cu înaltă răspundere patriotică 
pentru depășirea indicatorilor de 
plan pe acest an și, totodată, pen
tru pregătirea temeinică a condi
țiilor necesare realizării ritmice a 
planului pe anul viitor. în acest 
sens, sub directa îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
în mai multe întreprinderi, printre 
care „Mecanica" — Mediaș, „Li
bertatea" și „Drapelul roșu" — Si
biu, au fost organizate „zile-re
cord" ce au condus la obținerea 
unor Însemnate sporuri de pro
ducție. (Ion Onue Nemeș).

PAȘCANI : Un nou produs
— pirometrul electronic
La întreprinderea de traduc- 

toare și regulatoare directe din 
Pașcani a fost omologat și intro
dus recent in fabricație de serie 
un produs de mare complexitate 
tehnică și tehnologică. Este vorba 
despre pirometrul electronic cu 
barometru destinat măsurării tem
peraturilor înalte de pină la 
3 000 grade Celsius, aparat solicitat 
cu prioritate în metalurgie. Reali
zat in premieră industrială, acest 
produs include numai componente 
indigene. Funcționînd la parame
tri de înaltă precizie, prin capta
rea de radiații infraroșii, el cuan
tifică temperatura diverselor cor
puri și medii fierbinți pe bază de 
indicare digitală cu afiș cu cris
tale lichide și se situează la ni
velul performanțelor în materie pe 
plan mondial.

Pirometrul electronic cu baro
metru se caracterizează, de aseme
nea, prin robustețe, manevrabili
tate ușoară și fiabilitate în exploa
tare, constituindu-se într-un pro
dus care contribuie la reducerea 
importurilor. (Manole Corcaci).

C1MPENI : Complex 
spitalicesc

în orașul Cimpeni a fost dat in 
folosință un obiectiv social de larg 
interes — complexul spitalicesc 
alcătuit dintr-un modern spital cu 
250 paturi și un dispensar policli- 

a nic, care cuprinde profilurile de 
bază. Tot aici funcționează și dis
pensarul urban și un cabinet de 
fizioterapie. Noul edificiu de ocro
tire a sănătății, încadrat cu per
sonalul medical necesar, satisface 
cerințele locuitorilor din zona 
Munților Apuseni. în ultimii ani, 
in județul Alba au fost construite 
șl date in folosință spitale de 
aceeași capacitate cuplate cu poli
clinici și în orașele Blaj și Ocna 
Mureș. (Ștefan Dinică).

DOLJ : Se extinde rețeaua 
de termoficare a orașelor

Pe baza programului județean 
de valorificare eficientă a resurse
lor energetice primare, în special 
a lignitului și șisturilor bituminoa
se, în vederea reducerii utilizării 
hidrocarburilor, edilii județului 
Dolj au întreprins măsuri de ex

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT 
INFORMEAZĂ :

în aceste zile premergătoare 
Anului Nou, se desfășoară din 
plin vînzarea biletelor la tradi
ționala TRAGERE EXTRAORDI
NARA LOTO A REVELIONULUI 
care va avea loc joi, 1 ianuarie 
1987. Ca în fiecare an, paleta celor 
21 categorii de cîștiguri se anunță 
deosebit de bogată și variată, ofe
rind autoturisme „Dacia 1 300“, 
excursii peste hotare, precum și 
însemnate sume de bani, de va
lori fixe și variabile.

Formula tragerii este, la rîndul

INFORMAȚII
• în sala „Universiada" din Sofia 

au început întrecerile Balcaniadei la 
baschet masculin. Iată rezultatele 
primei zile ; Grecia — Iugoslavia 
98—84 (52—37); Bulgaria — România 
116—101 (58—61)
• După prima zi, in finala celei

de-a 75-a ediții a competiției inter
naționale de tenis „Cupa Davis", fi
nală care se dispută pe arena „Koo- 
yong" din Melbourne, intre formații
le Australiei și Suediei, scorul este 
egal : 1—1. In primul meci, austra
lianul Pat Cash l-a întrecut (după 
aproape 4 ore), cu 13—11, 13—11,
6—4, pe Stefan Edberg, în timp ce 
Mikael Pernfors a dispus cu 6—3, 
6—1, 6—3 de Paul McNamee.
• Finala turneului internațional de 

fotbal de la Guanghzhou (R. P. 
Chineză) se va disputa între selec
ționatele R. P. Chineze și Japoniei.
• Tradiționala anchetă a agenției 

T.A.S.S. l-a desemnat drept cel mai 
bun sportiv din lume în anul 1986 

tindere a rețelei de termoficare a 
orașelor prin utilizarea de către 
centralele termice a cărbunelui 
inferior, în locul gazelor naturale.

— Pină în prezent, în municipiul 
Craiova au fost transformate 19 
centrale termice de cartier, dispo- 
nibilizîndu-se anual 17 milioane 
metri cubi gaze naturale. Numărul 
apartamentelor încălzite prin ter
moficare va ajunge la sfîrșitul aces
tui an la 31 000, ne spunea inginer 
Mircea Duțulescu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al județului 
Dolj. Această acțiune eficientă, de 
larg interes cetățenesc, s-a extins 
și în orașele Calafat și Filiași, 
unde au fost racordate la termofi
care aproape 4 000 apartamente, 
economisindu-se pe această Cale 
2 000 tone combustibil lichid ușor, 
în perioada următoare, marile 
cartiere ale Craiovei, printre care 
Brazda lui Novac, Craiovița Nouă, 
1 Mai, Valea Roșie, Dezrobirii- 
Rovine, Lăpuș-Argeș, unde locu
iesc aproape 70 000 de familii, vor 
fi încălzite cu agent termic asigu
rat de centrala electrotermică II 
— Craiova-Nord. .(Nicolae Băbă- 
lău). 1

BUZĂU :
Materialele refolosibile — 

sursă de acoperire 
a necesarului de consum

Una din sursele de acoperire a 
consumului de materii prime o 
constituie recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile, atît 
direct în procesul de producție, 
cît și prin atragerea acestora în 
circuitul economic de către între
prinderile de specialitate. Pe 
această cale urmează să se asi
gure, la unele sortimente, cel pu
țin 50 la sută din necesar. Din da
tele centralizate Ia nivelul județu
lui Buzău rezultă că în acest an 
au fost redate circuitului produc
tiv însemnate cantități de mate
riale refolosibile de primă necesi
tate : 73 500 tone de oțel, 7 905 tone 
de fontă, 460 tone de cupru metal, 
468 tone alamă, 315 tone bronz, 350 
tone aluminiu, 385 tone plumb, 
246 tone de zinc, peste 2 000 tone 
de hîrtie și cartoane și 100 tone 
materiale textile ș.a. (Stelian 
Chiper).

MEHEDINȚI : Importante 
economii de metal

în cursul acestui an, în unită
țile industriale din județul Me
hedinți s-au aplicat în producție 
150 de măsuri tehnico-organizato- 
rice menite să ducă la ridicarea in
dicelui de utilizare a metalului și 
la înlăturarea risipei de orice fel. 
Cu rezultate deosebite s-a soldat 
pînă acum inițiativa „Să reali
zăm vagoane tot mai competitive, 
cu consumuri cît mai reduse", 
care se aplică la întreprinderea de 
vagoane din Drobeta-Turnu Seve
rin, unde s-au economisit pînă în 
prezent 1 110 tone metal. De ase
menea, la întreprinderea me
canică de armături și pompe, în
treprinderea de construcții navale 
și prelucrări la cald, Fabrica de 
aparate de măsură și control din 
Drobeta-Turnu Severin și Șantie
rul naval din Orșova economia de 
metal depășește 1 450 tone. (Vir- 
giliu Tătaru).

său, deosebit de interesantă și 
atractivă ; vor fl extrase din urnă 
120 de numere, in cadrul a 20 de 
extrageri, cuprinse în 3 faze. Ex
tragerile fiind „legate" cite două, 
există posibilitatea de a se cîștiga 
și cu 3 numere din 20 extrase.

Precizăm că biletele cu variante 
de 25 lei participă la toate extra
gerile, avînd, implicit, acces la 
toate categoriile de cîștiguri. Ul
tima zi de participare este 
miercuri, 31 decembrie.

SPORTIVE
pe cunoscutul fotbalist Diego Ma
radona, căpitanul echipei Argenti
nei, campioană mondială în Mexic, 
Pe locurile următoare au fost cla
sați Serghei Bubka (U.R.S.S.) — re
cordman mondial in proba de săritu
ra cu prăjina și Gări Kasparov 
(U.R.S.S.) — campionul lumii la șah.

® Cunoscutul fotbalist italian Gia- 
cinto Facchetti, acum în virstă de 44 
de ani, a fost desemnat căpitan al 
selecționatei țării sale care va parti
cipa la competiția internațională 
„Turneul veteranilor", programată în 
Brazilia în luna ianuarie 1987, cu 
participarea echipelor (jucători peste 
35 de ani) Italiei. Braziliei, Urugua- 
yului, R. F. Germania și Argentinei. 
Au fost selecționați, de asemenea, 
printre alții, Albertosi, Bordon, Mal- 
dera, Cuccureddu, Boninsegna, Po- 
letti, Altafini și Savoldi. Formația 
Italiei va debuta în competiție la 
4 ianuarie, in compania Braziliei, la 
Sao Paulo, o veritabilă reeditare a 
finalei Campionatului mondial din 
1970 din Mexic.

LJDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
Orașul celor șaptezeci de rîuri

Dalandzadgad este numele unul 
oraș din Mongolia. Un oraș tînăr, 
un oraș fără istorie. Sau cu o is
torie atît de proaspătă. Incit este 
purtată din grai în grai chiar de 
locuitorii săi.

în 1940 existau aici doar zece 
iurte. Prima tresărire a speranței 
de civilizație pe aceste locuri.

Dalandzadgad. locul în care se 
adună ca un miraculos mănunchi 
al începuturilor „șaptezeci de 
rîuri". Asa ar suna. în traducere 
liberă, numele orașului : „Șaptezeci 
de rîuri". Cită răcoare aduce în su
fletul locuitorilor de aici numele 
împrumutat din vise, din obsesia 
apei vieții aici în inima desertului 
Gobi ! Dar. vai. ce farsă ! Dacă îi 
lipsește ceva acestei jilăpînde urbe 
așezată ca o sfidare în răspîntia 
drumurilor sterpe, fără drumeți, 
uitate in adormire, drumuri risipi
te ca un desen bizar în trupul de 
Piatră si nisip al desertului, este 
tocmai apa. Poate că dorul de apă 
i-a făcut pe primii locuitori să 
boteze orașul cu nume de ape. 
vrînd parcă să aline chinul ținu
tului însetat.

M-am apropiat de oraș, simțin- 
du-i respirația, prin poarta sufle
tului.

Pe o bancă din apropierea hote
lului. un elev distrat și-a uitat un 
caiet. îl iau în mînă și il răsfo
iesc. Litere frumoase, rotunde, ie
șite parcă de sub pana unui marc 
caligraf. Translatorul, vădit stîn.ie- 
nit. mă roagă să-1 pun la loc. Aflu 
că intre legile nescrise ale tării, 
respectate cu sfințenie si aici în 
inima desertului, este si aceea de 
a nu-ți apropria nimic, absolut ni
mic si sub nici un motiv, din bu
nul altuia. Am impresia că ascult 
din nou „Povestea ceasului pier
dut" în mijlocul străzii, pe care il 
găsesti neatins si peste o oră. si 
peste o zi. si peste o lună.

în coltul unei pagini din caiet, 
profesorul trecuse cu roșu nota 5. 
Nota maximă. Tema compunerii 
copilului din clasa a IV-a mi se 
părea pretențioasă nu numai pen
tru el. ci si pentru oameni trecuti 
de două si de trei ori peste vîrsta 
lui : „Descrieți în 90 de cuvinte 
ocupația părinților voștri". Frazele 
traduse, cuvintele rînduite frumos, 
cu emoție. în caietul elevului mi 
se păreau demne de a fi premiate 
la un concurs al tinerilor gazetari : 
„Tatăl meu îsi măsoară puterea și 
curajul cu Uriașul Gobi. Este

O imagine obișnuită din fascinantul Gobi

cinema
• Domnișoara Aurica : SCALA
(11 03 72) — 9; 11: 13; 15,15; 17,15; 19,30
• Răpirea fecioarelor x VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 0 Actorul și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18
• Păcală î VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 
15; 18, CULTURAL (83 50 13) - 9; 12; 
15; 18
• Asediul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,30; COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,300 Declarație de dragoste : PRO
GRESUL (23 94 10) - 15; 17; 190 Liceenii : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30
• Trei zile șl trei nopți : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Pericol de moarte : BUZESTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• A fost odată un căpitan curajos :
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Vreau să dansez t LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 190 Răzbunarea haiducilor f GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorul cu sabia — 10; 12; 14; 
16, Bragation — 18: STUDIO (59 53 15) 

crescător de cămile. Asa au fost 
si tatăl său. si bunicul, si străbu
nicul său. Tatăl meu pîndește ră
săritul soarelui in umbra cămilei, 
innodind in suflet diminețile mele, 
departe de mine, cu gîndul sădit 
în mine. Sînt cel mal mare între 
cei cinci frați ai mei si aud cum 
străbunicul tatălui meu porunceș
te soarelui să se rostogolească mal 
repede pe cupola albastră ce îmi 
acoperă inima. Cit este de frumos 
să poți pune mîna pe soare cu 
fiecare răsărit. Cît sint de frumoa
se diminețile în Gobi, alături de 
tatăl meu..."

Nu știu dacă elevul distrat, care 
și-a uitat caietul ne o bancă din 
Dalandzadgad. va ajunge și el

Însemnări de călătorie 
din R. P. Mongolă

crescător de cămile, asa cum. prin- 
tr-o frumoasă imagine, te lasă să 
Înțelegi acest lucru, dar cert este 
că mica sa compunere m-a emo
ționat. A doua zi am vrut să-l 
caut la scoală, dar a învins tenta
ția de a vizita orașul si de a năși 
in imensitatea desertului Gobi.

Am pătruns în oraș cu bucuria 
de a sti că un suflet de copil ră- 
mîne sensibil, rămine pur si măreț 
chiar si aici unde asprimea exis
tentei sapă urme adinei in firea 
omului. Și îmi este limpede că un 
asemenea suflet, ocrotit de zodia 
norocului, nu putea să răzbească, 
nu putea să se exprime fără o 
scoală bună, fără învățători sau 
profesori gata să-si rupă generoși 
o fărîmă din suflet pentru a în
nobila sufletul copiilor. Poate că 
nu întimnlător în acea zi orașul 
mi s-a părut a fl in stăpînirea 
elevilor întîlniti peste tot. prin 
parc, la umbra blocurilor sau în 
răcoarea iurtelor, cu cărți si cu 
caiete în mină, pregătindu-se fe
bril pentru examene. pregătin
du-se pentru viitor. Cele patru 
scoli primare si tot atîtea scoli se
cundare. cele două licee de spe
cialitate din micuța urbe ce se în
firipă aici în geana desertului dau 
dimensiunea unui învătămint așe
zat cu fata spre om. spre nevoile 
sale.

In inima desertului, orașul res-

© Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 8,45; 11; 13; 15,15; 
17,30; 19,30
• Luptătorii din valea misterioasă : 
PACEA (71 30 85) — 15; 17; t9, ARTA 
(21 31 86) — 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19 0 Filmul și muzica x POPULAR 
(35 15 17) - 15; 18
• Oliver : FESTIVAL (15 63 84) — 
8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 8,45; 11; 13; 15; 
17; 19
• La Fayette : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19.30 
0 Gheața verde x LUMINA (14 74 16) 
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19, FLA- 
CARA (20 33 40) - 14,30; 16.45; 19,45
0 Medalion Sergiu Nicolaescu. Nea 
Mărin. miliardar x TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 8,30; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Căpitan la 15 ani — 8,30; 16,45; 19. 
Cine rîde la urmă — 10,45; 12,45;
14,45: DOINA (16 35 38)0 Atenție la Pana de Vultur s EX
CELSIOR (65 49 45) — 8,30; 10,30; 12,30; 
15; 17; 19,45

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala
mare) : Hagl Tudose — 18; (sala
Amfiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 18,30; (sala Atelier) : D-ale carna
valului (aminat din 21 XII) — 14
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 73, Ateneul Român) : Concert 

piră docil aerul uscat si fierbinte 
al pustiului. Blocurile, construite, 
la incenut. la intimplare. apoi po
trivit unei schite de sistematizare, 
par bizare, prin linia lor monoto
nă. Dar cine mai avea oare timp 
să caute frumosul între două fur
tuni de nisip 7 Asa că orașul s-a 
adunat casă cu casă, bloc cu bloc, 
iurtă cu iurtă intr-un seducător 
exemplu de originalitate. Dacă pe 
stradă, in locul de parcare a ma
șinilor vei întîlni si două-trei că
mile să nu crezi că imaginea este 
anume pregătită pentru filmare. 
Sau dacă, in căldura stropșitoare. 
mama îsi hrănește copilul în parc, 
sau in umbra hotelului, să nu crezi 
că ea nu are o casă unde să-și 
desfășoare nestinienită ritualul 
matern. Iar dacă lîngă blocul de 
locuințe, abia dat In folosință, vei 
întilni iurta păstorului de iaci sau 
de cămile să nu te gîndesti că 
tradiția de milenii nu poate fi frîn- 
tă de civilizația modernă. Iurta 
păstorului are tot confortul aparta
mentului de bloc — și lumină elec
trică. si televizor, și radio, si frigi
der. si mașină de spălat rufe si. mai 
ales, acel aer intim care îl face 
ne mongol să se simtă mereu aca
să. Și nici calculatorul si abacul 
aflate ..la lucru" pe aceeași masă 
la fabrica de confecții sau la cea 
de materiale de construcții nu tre
buie să te surprindă.

Cît ar fi de insolite, tablourile ce 
se derulează trecînd prin mica 
urbe din inima desertului au o ca
litate ce nu poate fl egalată decît 
într-o lume in care viata este trăi
tă liber, in afara oricăror prejude
căți. însusi orașul răsărit in inima 
desertului este o minunată lecție 
de învingere a prejudecăților.

în cîteva minute, micul Daland
zadgad poate fi străbătut cu pasul 
de la un capăt la altul. In mar
ginea sa — deșertul.

Trupul de lut. trupul de piatră, 
trupul de nisip.

Deșertul Gobi, chinuit de dorul 
apei.

Deșertul Gobi, adormit sub pova
ra imensității sale.

Ne îndepărtăm cîțiva kilometri 
de oraș, vîntul șuieră sălbatic. La 
orizont încep să se ridice amenin
țători nori negri. Cerul se întune
că tot mai tare.

Deodată, fulgeră și tună. Da. ful
geră si tună în deșert 1 Lutul în
cins privește cu speranță spre 
cerul dezlănțuit Turma de cămile 
din apropiere dă semne de neli
niște. Parcă Înlemnite, animalele 
stau cu picioarele din spate arcui
te crispat spre cele din fată. în 
timp ce gitul lung, de cauciuc, le 
plimbă capul spre toate zările. Că
milele par să cerșească îndurarea 
naturii. Scot mugete ciudate, cind 
tinguitoare. cind disperate. Ca în
tr-o rugă. îsi rotesc mereu capul 
spre cer. Cîmpul inert din jur 
tresare la flecare fulger, la fiecare 
tunet Simte că viata poate să co
boare. din nou. peste durerea sa 
mocnită în arșița verii.

Apă. apă pentru trupul încins 
al desertului Gobi I Din vara tre
cută cerul nu a fost atît de aproa
pe de trupul ^desertului.

Primele picături... Pămîntul în
setat le înghite fără urmă, ridi- 
cind In văzduh un miros de colb 
încins. Sufletul fierbinte al deșer
tului se încarcă de speranță.

Tună si fulgeră peste pămîntul 
trezit de speranță. Tună si fulgeră 
peste necuprinsul spulberat de dor 
de apă. Plouă în deșert 1

Dalandzadgad. orașul celor șap
tezeci de rîuri. ivit ca o speranță 
în plin desert îsi îmbracă haine de 
sărbătoare.

Viorel SALAGEAN

simfonic. Dirijor : Paul Stalcu. So
list : Dan Atanasiu — 13
® Opera Română (13 18 57) : Lucia 
di Lammcrmoor — 18
• Teatrul de operetă (14 80 lt, la 
sala mlcâ a Teatrului Național : Vic
toria și-ai ei husar — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile Închise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) ; O zi de odihnă 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și terestre spre 
nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție se filmează — 18.30
O Teatrul de comedie (16 64 60) ;
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „C. I. Nottara” (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovli — 17,30; 
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 18.30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) ; Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18,30; (sala Gluleștl, 18 04 85)’ 
Jocuri crude — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „c. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă doririle
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) t 
Urmărirea — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 11
• Circul București (10 41 95) i Aprin
deți stelele — 15; 18,30

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• ENERGIE MAI COMPETITI

VA. După ce și-au dovedit utilitatea în ali
mentarea cu energie a echlpamentejor de 
pe sateliții artificiali și a caselor izolate, 
celulele fotovoltaice continuă să stirnească 
în S.U.A. un tot mal viu interes. Crește 
considerabil numărul proiectelor vizind 
utilizarea energiei solare cu ajutorul aces
tor celule. Și aceasta, deoarece rezultatele 
cercetărilor întreprinse în ultimii ani au 
demonstrat că electricitatea fotovoltaică 
are mari posibilități de dezvoltare, astfel 
Incit ar putea deveni o sursă de energie 
competitivă. Mai precis, se consideră că 
peste 15 ani instalațiile cu celule fotovol
taice vor constitui o sursă de energie elec
trică mult mai ieftină decît centralele 
alimentate cu petrol și numai cu ceva mai 
scumpă decît termocentralele alimentate 
cu cărbune. Temeiul acestei prognoze 7 
Prețul de cost al celulelor fotovoltaice s-a 
redus de 10 ori în ultimii 10 ani, în timp 
ce randamentul lor a crescut de cinci ori. 
Dacă în urmă cu un deceniu, un kilowat-

1990 el va
oră produs de celulele fotovoltaice costa 
15 dolari, în prezent el costă doar 1,5 do
lari, iar experții estimează că în 
costa doar 15 cenți.

încrezători în promisiunile 
ternative energetice, o serie _ ___
panii petroliere șt de electricitate a- 
mericane au trecut la realizarea 
unor importante proiecte de cen
trale fotovoltaice. Cel mal ambițios 
proiect aparține companiei „Sacramento 
Municipal Utility District", care va con
strui cea mai mare centrală fotovoltaică 
din lume, cu o capacitate de 100 000 kilo
wați. Termenul intrării în funcțiune este 
prevăzut pentru 1994, iar investițiile se 
ridică la 250 milioane dolari.

noii al
de com-

• DE ZECE ORI MAI REZIS
TENTE CA OȚELUL. Recent, in Ja
ponia. a fost realizat, pe bază de po
lietilenă, un nou tip de fibre supra- 
rezistente. Aceste fibre sint de zece 
ori mai rezistente decît oțelul, de

pășind chiar trăinicia fibrelor de car
bon. în plus, ele prezintă o deosebită 
rezistentă și la acțiunea substanțelor chi
mice și a razelor ultraviolete. Interesate 
de acest nou material se anunță de pe 
acum industria petrolieră (pentru platfor
mele de foraj marin), industria automobi
lelor, dar și cea producătoare de echipa
ment sportiv.

Pentru început, promițătoarea fibră va 
fl produsă pe o instaiație-pilot cu capaci
tatea de cîteva zeci de tone pe an. Dacă 
scontatul succes comercial se va adeveri, 
de îndată se va trece la producția pe scară 
industrială a noului material.

• DESPRE „DIALOGUL" CE
LULELOR. Ce legi mecanice și termo
dinamice guvernează „construcția" em
brionară 7 Cum stabilește fiecare celulă 
conexiuni specifice cu vecinele sale și 
cum își ocupă locul potrivit, astfel tncît 
ansamblul organismului să capete o anu
mită formă 7 Deține celula o „informație 

de poziție" precisă sau o .adresă" 7 La 
aceste întrebărl-cheie ale morfogenezei, 
știința începe să ofere unele răspunsuri. 
Grație unor studii asupra insectelor, in 
literatura de specialitate a început să se 
vehiculeze noțiunea de „antigenă specifică 
de poziție". Este vorba de structuri mo
leculare care sînt caracteristice poziției 
celulelor din interiorul organismului, al 
țesuturilor și nu naturii țesutului sau 
tipului celular respectiv. Asemenea anti- 
gene au fost puse in evidență la gîndacul 
de bucătărie. A reieșit că celulele epider
mei gîndacului de bucătărie dețin infor
mații despre poziția lor și, în plus, „dia
loghează" in permanentă cu vecinele lor. 
Iar atunci cind sînt deplasate artificial, 
ele „interoghează" noul lor mediu și. la 
nevoie, reconstituie prin regenerare am
bianța lor normală. Oamenii de știință ar 
dori. In continuare, să afle ce anume lșl 
spun celulele in cadrul acestui „dialog".

Un prim pas spre descifrarea acestui 
limbaj il constituie obținerea, recent, de 
către cercetători ai Universității din Gre

noble, a unor anticorpi monodonali, oa- 
pabili să identifice în mod specific o 
anumită regiune a organismului.

• ANALOGUL... INSULINEI. ° 
acțiune similară cu a insulinei, în ceea 
ce privește reglarea cantității de zahăr în 
sînge, s-a dovedit că o poate avea un 
compus proteic elaborat de unele plante 
tropicale. De curînd. la Universitatea din 
Rajasthan, India, un grup de cercetători 
au reușit să izoleze această polipeptidă 
din „dovleacul amar", o varietate de 
cucurbitacee foarte răspîndltă tn regiunea 
respectivă. Analogul vegetal al insulinei 
poate fi extras direct din dovleac, dar este 
posibilă și fabricarea sa dintr-o cultură de 
celule a respectivei plante.

• AMBULANȚĂ SUBMARINA. 
La Institutul politehnic din Gdansk a 
fost concepută o pe cît de originală, pe 
atît de eficientă capsulă de salvare, des
tinată victimelor unor eventuale naufragil. 

Cu ajutorul acestei capsule, naufraglațlt 
se pot adăposti... la o adincime de cîțiva l 
zeci de metri, unde nici valurile furtuni- / 
lor marine și nici frigul nu-1 mai pot ) 
afecta. Originala „salvare" are forma unei i 
sfere cu diametrul de trei metri. Această 1 
sferă este protejată cu o carcasă conică, ( 
realizată din rășini sintetice și fibre de 
sticlă. în interiorul capsulei pot tua loc 
in fotolii speciale, prevăzute cu centuri de 
siguranță, un număr de 14—16 persoane. 
Sfera ermetică poate sta in imersiune pină 
Ia 48 ore, iar proviziile înmagazinate 
ajung pentru 14 zile. Reperarea rapidă a 
capsulei este facilitată de o aparatură mo
dernă de radiolocație șl de o geamandură 
specială, prevăzută cu o lanternă hidro- 
acustlcă. Noile capsule ișl pot dovedi uti
litatea nu numai pe vasele mari, petro
liere, mal ales, dar și atașate in ghidaje 
speciale pe marginea platformelor de fo
raj. în caz de pericol, aceste cabine de 
salvare se lansează cu ajutorul aceleiași 
tehnici ca rachetele.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
_______’____________________________________________________________ ._______ i_____________



i ROMÂNIA SOCIALISTĂ: O POLITICĂ DE PACE ; 
! Șl COLABORARE 1N ANUL INTERNATIONAL AL PĂCII ; 
} 1

sofia , înaltă apreciere convorbirilor 
și înțelegerilor dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov

Europa-un rol toi mai activ, a mare răspundere pentru 
asigurarea viitorului de pace al întregii umanități

Toate țările Europei trebuie să-și asume răspunderea în fața pro
priilor popoare, a tuturor națiunilor și să acționeze cu toată fermitatea 
pentru dezarmare și pace. Generațiile! viitoare, istoria nu vor ierta pe 
acei oameni politici, guvernele care nu își vor face pe deplin datoria 
sacră în vederea dezarmării și asigurării păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Europei II revine un rol hotărttor 

In solutionarea problemelor complexe 
ale lumii de azi, in asigurarea unei 
păci trainice pe plan mondial. In Ju- 

' mina acestui adevăr incontestabil. 
România socialistă a înscris reali- 

I zarea securității europene între 
i obiectivele de primă însemnătate ale 

întregii sale activități internațio
nale. Stau mărturie eforturile 
depuse, din inițiativa președintelui 

1 Nicolae Ceaușescu, pentru afirmarea 
ideii unei Europe unite, pe deasupra 

■ deosebirilor de orinduire socială și 
prin respectarea diversității acestora 
— măsurile, unele considerate chiar 

, ca ..surprinzătoare" la vremea res
pectivă. dar confirmate ulterior de 
viată, care au deschis calea normali- 
zării relațiilor intereuropene, contri- 

: buțiile sale larg apreciate la definirea 
' conceptului de securitate europeană, 

la pregătirea și desfășurarea primei 
conferințe general-europene. Încheia
tă prin semnarea de către reprezen- 

■ tanti! la cel mal Înalt nivel ai state
lor europene, S.U.A. și Canadei, a 
Actului final de la Helsinki, definit 
drept Carta securității și cooperării 
In Europa. Pe aceeași linie de conti- 

1 nuitate se situează contribuțiile țării 
noastre în etapele ulterioare ale pro
cesului inițiat In urmă cu mai bine 
de un deceniu la Helsinki, partici
parea el activă și constructivă la 
reuniunile general-europene, acțiu
nile proprii In vederea transpunerii 
în fapt a principiilor și angajamen
telor asumate in documentele adop
tate In comun.

Europa spre care aspiră poporul 
român, ca șl celelalte popoare ale 
continentului, este o Europă a păcii 
și deplinei securități, în care toate 
națiunile să se poată dezvolta și să 
poată colabora. între ele si cu na
țiuni din alte zone ale lumii, la adă- 

j post de orice amenințare din afară, 
eliberate de cea mai cumplită ame- 

| nințare — cea a distrugerii nucleare.
Si dacă, dintotdeauna. destinele în
tregii omeniri s-au aflat în strînsă 

i legătură cu destinele Europei —■ în
trepătrundere dureros resimțită de 
două ori în acest secol, cînd nici 

; nisipurile deșertice, nici mările și 
oceanele nu au putut împiedica 
flăcările războiului Izbucnite pe con
tinentul nostru să se extindă pe în
tregul glob — azi această comunitate 
de destine este mai evidentă ca ori- 

■ cind.
Este adevărat că Europa a fost și In 

trecut continentul cu o pondere deo- 
' sebită In viața politică și economică 

mondială, exercitînd o mare influ
ență spre toate zările planetei. Ea a 
deținut și în trecut o pondere uriașă 
și pe plan militar, ceea ce explică de 
altfel expansiunea fostelor puteri 

! coloniale de la. un capăt la altul al 
! lumii. Evoluțiile intervenite In ult.i- 
ț mele decenii au adus însă schimbări 

spectaculoase. Păstrindu-și în cohti- 
' nuare o mare influență politică și 

economică. Europa a dobîndit o pon
dere covîrșitoare în domeniul mili
tar. devenind un fel de „zăvor" mon
dial. In zona noastră geografică se 
află dispozitivele celor două blocuri 
militare, care dețin cea mai mare 
parte din armamentele lumii — și tot 
aici se află depozitate o bună parte 
din cele 55 000 de focoase nucleare 
existente la ora actuală, spre orașele 
din est și din vest, din sudul și din 
nordul continentului fiind îndreptate 
mai toate rachetele nucleare de la 
bazele terestre, aviatice și submarine 
din diferite regiuni ale globului.

Sînt realități care evidențiază ro
lul și răspunderea uriașă ce revin 
Europei în lumea contemporană, sînt 
realități care pledează In favoarea 
intensificării eforturilor pentru a 
impune un curs politic nou. spre 
destindere și deplină securitate, 
făcînd să prevaleze interesele su
preme ale tuturor popoarelor conti
nentului. Europa, continentul care a 
adus o contribuție inestimabilă la 
îmbogățirea tezaurului de civilizație 
al umanității, dar și continentul de 
unde au pornit tornadele de foc ce 
au pîrjolit imense întinderi ale 
globului, poate și trebuie să aibă un 
rol hotărîtor în asigurarea propriu
lui viitor, a păcii in întreaga lume.

Punîndîn lumină acest mare dezi
derat. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia cit de urgent necesară este 
trecerea la măsuri efective în direc
ția dezarmării, asumarea deplină do 

către statele europene a răspunde
rilor ce le revin in fata propriilor 
popoare, ca și în fata popoarelor de 
pretutindeni.

Anul care se încheie a adus, după 
cum se știe, numeroase motive su
plimentare de îngrijorare, care au 
conferit un caracter imperativ 
acestui deziderat. Este anul în care 
cursa înarmărilor, departe de a se fi 
temperat, a cunoscut noi impulsuri, 
cel mai pregnant exprimate prin 
continuarea amplasării în Europa de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune. Pe de altă parte, și în 
acest an în dotarea armatelor de pe 
continentul european au intrat noi 
arme și . armamente convenționale 
din ce în ce mai perfecționate, care, 
prin precizia și forța lor de distru
gere se apropie de armele nucleare.

Filele de calendar ale „Anului In
ternațional al Păcii" au consemnat 
Insă și faptul, de excepțională im
portanță, că Europa s-a aflat mai 
aproape ca oricînd, la numai un pas, 
de realizarea unui acord istoric. Este 
vorba de întîlnirea sovieto-americană 
la nivel înalt din Islanda, unde pen
tru prima dată s-a conturat'perspec
tiva unei înțelegeri privind lichida
rea tuturor armelor nucleare de pe 
continent. Fără îndoială că propune

Inițiative constructive, în consens 
cu interesele Tuturor popoarelor europene 

în cadrul reuniunii general-europene de la Viena, România socialistă 
a prezentat, din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu. o serie de 
propuneri privind dezarmarea, întărirea securității și dezvoltarea cola
borării multilaterale pe continent, intre care :

• Intensificarea eforturilor pentru eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune, a tuturor armelor nucleare din Europa.

• Țara noastră se pronunță totodată pentru reducerea armamen
telor convenționale, astfel incit pînă in anul 2000 să se realizeze o redu
cere cu cel puțin 50 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, propunînd trecerea, in cel moi scurt timp, la organizarea trata
tivelor in acest scop.

• Convocarea celei de-a doua etape a Conferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru dezarmare, cu un mandat care să per
mită examinarea și negocierea de măsuri concrete de dezarmare, intre 
care : reducerea armamentelor, a efectivelor și cheltuielilor militare, lichi
darea bazelor militare străine, retragerea trupelor de pe teritoriile altor 
state.

• Convocarea unei reuniuni europene de experțl care să exami
neze și să stabilească măsuri și forme noi de cooperare pentru dezvol
tarea schimburilor tehnico-științifice, extinderea transferului de tehnologii 
și asigurarea accesului neîngrădit la cuceririle științei și tehnicii mo
derne.

Pentru creșterea încrederii și consolidarea 
securității pe continent

România a propus la Conferința de la Stockholm un amplu și con
structiv program de măsuri vizind întărirea încrederii și securității, 
înfăptuirea dezarmării pe continentul european. O parte din aceste pro
puneri se regăsesc In documentul adoptat la conferință, altele — cele 
referitoare la dezarmarea in. Europa — urmează a fi reluate in dezbatere 
intr-o a doua etapă, potrivit unei idei larg împărtășite la reuniunea 
general-europeană de la Viena. Intre propunerile românești se numără :

• Crearea de-a lungul frontierelor dintre state a unei zone de 
50-100 km in care să nu aibă loc manevre, deplasări și concentrări de 
forțe armate și armamente sau punerea in stare de alertă a unor unități 
importante ale acestora și in care să fie limitate forțele armate, arma
mentele și activitățile militare, ca un pas spre stabilirea de zone demi
litarizate.

• Stabilirea de-a lungul frontierelor dintre țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Varșovia a unui culoar 
liber de arme nucleare și de alte arme de nimicire in masă și, in per- 
spectivă, de orice armamente și forțe militare, cu excepția forțelor de or
dine și frontieră.

• Notificarea prealabilă obligatorie a manevrelor și mișcărilor mili
tare de anvergură ale trupelor de uscat, aeriene și navale.

• Notificarea obligatorie a punerii in stare de alertă a forțelor 
armate naționale sau străine aflate pe teritoriul unor state sau a unor 
unități importante ale acestora.

• Nedislocarea de noi trupe, neamplasarea de noi baze militare pe 
teritoriile altor state in Europa și încetarea dezvoltării și modernizării 
celor existente.

O încurajarea și sprijinirea eforturilor pentru crearea de zone ale 
colaborării pașnice și bunei vecinătăți, fără arme nucleare in diferite părți 
ale Europei - in Balcani, in nord și in alte regiuni ale continentului.

GLASUL DE PACE AL POPORULUI ROMÂN

rile prezentate In acest sens de 
Uniunea Sovietică își păstrează de
plina actualitate, că apropierea de 
poziții înregistrată nu poate și nu 
trebuie supusă retractărilor, ea 
deschizînd posibilități reale pentru 
încheierea unor Înțelegeri de mare 
însemnătate în domeniul dezarmă
rii nucleare. Concluzia ce se impu
ne, dezideratul șl voința popoare
lor sint — reluarea dialogului, con
tinuarea eforturilor In această direc
ție. Cum tot astfel apare limpede că 
toate celelalte state ale continen
tului — și în primul rind țările 
membre ale celor două alianțe mi
litare, N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia — pot și trebuie să-și 
aducă propria contribuție Ia pro
gresul negocierilor. Pentru că pro
blema armelor nucleare privește în 
mod direct, vital, toate popoarele 
continentului european, popoarele 
lumii întregi — și este în interesul 
și de datoria tuturor statelor să aibă 
un rol tot mal activ în găsirea căilor 
de realizare a unor înțelegeri me
nite să ducă la Înlăturarea primejdiei 
ce le amenință, la lichidarea defini
tivă a armelor nucleare.

în același timp Insă, In acest 
an s-au înregistrat și evoluții 

ce aruncă lumină asupra posibili
tății de a se opri alunecarea pe 
panta atît de periculoasă a con
fruntării. Exemplul cel mai conclu
dent l-a reprezentat Conferința de 
la Stockholm, Încheiată cu realiza
rea consensului statelor participante 
asupra unui șir de măsuri de crește
re a încrederii pe continent. Intr-un 
moment nu din cele mai prielnice, 
cind în diverse alte foruri negocie
rile erau paralizate în polemici ste
rile. reprezentanții statelor partici
pante au reușit încheierea unui acord 
de profundă semnificație. Nu este 
vorba doar de însemnătatea în sine 
a măsurilor ce urmează să intre in 
vigoare de la 1 ianuarie 1987 — cum 
ar fi notificarea mai din timp a ma
nevrelor militare și a altor mișcări 
de trupe, reducerea substanțială a 
efectivelor participante la asemenea 
acțiuni, schimbul de calendare anua
le privind astfel de activități, invi
tarea de observatori — măsuri care, 
indiscutabil, vor duce la creșterea 
încrederii între state : poate cu nimic 
mai puțin importantă decît măsurile 
menționate s-a dovedit a fi însă 
imensa valoare politică a consensu
lui realizat.

Cu speranțe reînnoite pășesc tn 
1987 popoarele europene și în ce 
privește reuniunea de la Viena. care 
își va relua lucrările chiar in prima 
lună a anului. Constituie o realitate 
că. dincolo de unele manifestări po
lemice care au marcat debutul re
uniunii. în această primă parte a 
dezbaterilor au fost așezate anu
mite premise pozitive, au fost for
mulate o serie de idei și propuneri 
constructive — vizind atît colabora
rea economică, tehnico-științifică și 
culturală, cit și problemele secu
rității și dezarmării pe continent. 
Fructificarea acestor premise im
pune din partea statelor participante 
spirit de cooperare, voință politică 
de acțiune potrivit intereselor și 
năzuințelor tuturor popoarelor con
tinentului.

Exemplul pe care l-a oferit Con
ferința de la Stockholm trebuie să 
constituie și pentru lucrările re
uniunii de la Viena. ca și pentru 
alte foruri de negocieri un imbold 
la intensificarea eforturilor pentru 
înțelegeri corespunzătoare atit în ce 
privește armele nucleare, cit și cele 
convenționale. Europa se pregătește 
de aceea să treacă pragul noului an 
cu speranțe reînnoite că se va face 
tot ce este posibil pentru a se trece 
la măsuri concrete în vederea eli
minării tuturor armelor nucleare, la 
reducerea substanțială a celorlalte 
arme și armamente de pe continent.

Viața, sucoesul conferinței de la 
Stockholm au verificat la scară con
tinentală însemnătatea și eficiența 
metodei tratativelor, au dovedit, o 
dată mai mult, că numai în acest fel. 
pe această cale, a dialogului con
structiv, punindu-se mai presus de 
orice deosebiri ceea ce este in inte
resul comun, se poate ajunge la în
țelegeri, oricit de îndepărtate ar fi 
pozițiile statelor respective. Marea 
lecție pusă in evidentă de acest 
acord este aceea că se poate, că. în 
pofida deosebirilor de păreri inițiale, 
a divergentelor existente, se pot 
găsi puncte de apropiere, ajungîn- 
du-se în cele din urmă la acord. 
Este și motivul pentru care astăzi, 
in legătură cu reuniunea de la 
Viena. apare pe deplin realizabilă 
repetarea consensului de la Stock
holm — pe o treaptă superioară însă, 
dezvoltîndu-se măsurile de încrede
re, prin, convenirea. în cadrul unei 
noi etape a conferinței, a unor mă
suri efective de dezarmare.

Calendaristic. Anul Internațional 
al Păcii se încheie la 31 decembrie 
1986. Obiectivele nobile care au in
spirat această acțiune la scară pla
netară rămîn însă pe frontispiciul 
fiecărui nou an — ca un îndemn la 
acțiunea unită a tuturor statelor și 
popoarelor. Iar Europa, prin vastul 
său potențial, prin rolul și răspun
derea istorică ce-i revin în lumea 
contemporană, este chemată să-si 
aducă o contribuție majoră la îm
plinirea dezideratelor de pace, secu
ritate și progres ale întregii umani
tăți.

Dumitru ȚINU

SOFIA 26 (Agerpres) — Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar a dat 
o înaltă apreciere convorbirilor si în
țelegerilor de la 18 decembrie dintre 
tovarășul Todor Jivkov și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. exprimindu-șf 
convingerea că acestea vor contribui 
la cjezvoltarea în continuare a co
laborării dintre Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român, 
dintre Republica Populară Bulgaria 
și Republica Socialistă România, 
dintre, popoarele bulgar și român, tn 
interesul cauzei păcii și socia
lismului. După cum informează 
agenția B.T.A.. s-a evidențiat că. in 
cursul schimbului de păreri pri
vind unele probleme internațio
nale. tovarășii Todor Jivkov 
Si Nicolae Ceaușescu și-au exprimat 
îngrijorarea îti legătură cu evoluția 
situației internaționale actuale și au 
susținut programul propus de Uniu
nea Sovietică cu privire la lichidarea ’ 
generală și totală a armelor nuclea
re și a celorlalte tipuri de arme de

moscova : Ceremonia înminării Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste România" 

clasa I, cu eșarfă, tovarășului Andrei Gromiko
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc. vineri, ceremo
nia înmînării Ordinului „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I. 
cu eșarfă, conferit prin decret pre
zidențial tovarășului Andrei Gromîko, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pen
tru contribuția adusă la dezvoltarea 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, la întărirea rela
țiilor de prietenie dintre poporul 
român și popoarele sovietice, la pro
movarea cauzei generale a socialis
mului, păcii și colaborării interna
ționale. cu prilejul împlinirii vîrstel 
de 75 de ani.

Din însărcinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,

Manifestări consacrate
aniversării Zilei Republicii

Apropiata aniversare, la 30 Decembrie, a Zilei Republicii este marcată 
pe diferite meridiane ale globului prin manifestări care scot in evi
dență realizările remarcabile obținute de poporul român tn edificarea 
noii societăți, marile succese înregistrate in toate domeniile In ultimele 
două decenii, de cind in fruntea partidului și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Slnt evocate, totodată, principalele momente din 
istoria multimilenară a României.

RABAT 26 (Agerpres). — In ora
șul marocan Ouarzazate a fost or
ganizată o manifestare In cadrul 
căreia au fost evidențiate principiile 
politicii interne și externe promo
vate de țara noastră, cursul pozitiv 
ce îl cunosc relațiile româno-maro- 
cane. urmare a transpunerii în prac
tică a orientărilor stabilite cu oca
zia intîlnirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hassan 
al II-lea, Moulay Ahmed El Hachi- 
mi, membru al Consiliului Național 
al Partidului Istiqlal, a arătat că în 
Maroc sînt cunoscute trecutul de 
luptă al poporului român pentru a- 
firmarea liberă și independentă a 
ființei sale naționale, precum și rea
lizările remarcabile ale României de 
astăzi.

El a relevat că se bucură de o 
deosebită prețuire inițiativele țării 
noastre, alep reședintelui 
Nicolae Ceaușescu. pentru crearea 
unui climat de pace și colaborare 
între popoare, de respect al inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor.

★
HANOI 26 (Agerpres). — La Insti

tutul de arhitectură din Hanoi s-a 
desfășurat o manifestare culturală 
românească organizată de Comitetul 
vietnamez de solidaritate și priete
nie cu alte popoare.

Despre realizările în domeniul ar
hitecturii. construcțiilor și sistema
tizării în anii edificării socialismu
lui. îndeosebi după Congresul al 
IX-Iea al P.C.R.. a vorbit prof, 
univ. Pham Van Linh, rectorul Insti
tutului de arhitectură.

Au fost prezentate expoziția do
cumentară de fotografii „România 
’86 — succese ale arhitecturii și ur

-AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

ÎNTREVEDERE. Todor Jivkov 
secretar general al C.C. al P.C.

I Bulgar, a avut o întrevedere cu 
Ezekias Papaioannou. secretar ge
neral al Partidului Progresist al

I Oamenilor Muncii din Cipru 
(AKEL). relatează agenția B.T.A. 
Convorbirea s-a referit la proble
me ale colaborării bilaterale și la

I unele aspecte ale actualității in
ternaționale.

. PROIECTUL DE REZOLUȚIE AL 
CONGRESULUI PARTIDULUI 

' COMUNIST DIN AUSTRIA — ale 
I cărui lucrări urmează să se des

fășoare la sfîrșitul lui martie 1987 
— relevă ca o sarcină principală a 

IP.C.A. activitatea în sprijinul asi
gurării unei păci trainice pe plane
ta noastră. Documentul subliniază 

Ihotărirea comuniștilor austrieci de 
a lupta împotriva armamentelor și 
a experiențelor nucleare, pentru 

I crearea în Europa a unor zone 
libere de arme atomice și chimice, 
pentru renunțarea la rachetele cu 

I rază medie de acțiune de pe conti

distrugere tn masă pînă la sfîrșitul 
acestui secol.

A fost aprobată hotărârea exprima
tă de cele două părți de a acționa. 
Împreună cu statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia, cu celelal
te țări socialiste, cu toate forțele iu
bitoare de pace, democratice și pro
gresiste. pentru consolidarea păcii, 
a colaborării și securității în Europa 
și în întreaga lume.

Biroul Politic a salutat hotărîrea 
Republicii Populare Bulgaria și Re
publicii Socialiste România, reafir
mată de tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceausescu. de a lupta și 
mai activ pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă liberă de arma 
nucleară, pentru înfăptuirea iniția
tivei comune cu privire la transfor
marea Balcanilor Intr-o zonă liberă 
de arma chimică, pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate și co
laborare între țările balcanice, ca șl 
pentru colaborarea lor multilaterală 
în domenii și probleme de interes 
reciproc.

președintele Republicii Socialiste 
România, ambasadorul țării noastre 
la Moscova, Ion M. Nicolae. a înmî- 
nat înalta distincție și a adresat 
calde felicitări.

Tovarășul A. A. Gromîko a rugat 
să se transmită mulțumirile sale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în
tregii conduceri de partid și de stat 
a României, pentru această înaltă 
distincție. Vorbitorul a relevat im
portanța care se acordă dezvoltării 
permanente a raporturilor de prie
tenie și colaborare româno-sovieti- 
ce. conlucrării active dintre parti
dele, țările și popoarele noastre pe 
plan bilateral și pe arena interna
țională. Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
Anului nou.

banisticii românești* șl o gală de 
filme documentare.

*
BUENOS AIRES ?6 (Agerpres). — 

La Buenos Aires a fost organizată o 
manifestare culturală în cadrul că
reia a fost evidențiată semnificația 
istorică a zilei de 30 Decembrie. Au 
fost subliniate realizările poporului 
român în anii socialismului. Mani
festarea a inclus proiecții de filme 
documentare și audieri de muzică 
populară românească.

Au participat oameni de cultură 
și artă, ziariști, un numer.os public.

★
LONDRA 26 (Agerpres). — In 

orașul Cambridge a avut loc o ma
nifestare in cadrul căreia prof. Da
vid Stephenson, de la Cambridge 
Seminars, a vorbit despre principa
lele evenimente din istoria multi
milenară a poporului român.

A fost deschisă, totodată, o expo
ziție de carte istorică și social-po- 
litică românească. în care la loc de 
frunte sînt prezentate lucrări din 
gîndirea social-politică a președin
telui Nicolae Ceaușescti.

Manifestarea a inclus șl inaugu
rarea unei expoziții de fotografii 
înfățișînd aspecte din realizările 
economico-sociale ale României so
cialiste.

Au participat profesori, cercetă
tori și studenți de la facultățile de 
istorie și științe politice din Cam
bridge.

★
ADDTS ABEBA 26 (Agerpres). — 

Tn orașul Jima. din Etiopia, a fost 
inaugurat Festivalul filmului româ
nesc. Acțiunea se desfășoară sub 
egida Ministerului Culturii al Etio
piei și a Ambasadei României la 
Addis Abeba. i 

nent, împotriva militarizării Cos
mosului.

UN AVION DE TIP „BOEING- 
737" apartinînd companiei aeriene 
irakiene, care efectua o cursă între 
Bagdad și Amman, a fost deturnat 
— relevă un comunicat oficial difu
zat de agenția iordaniană PETRA. 
Echipajul navei a încercat o ateri
zare forțată pe aeroportul de la 
Ar-Aar, în apropierea frontierei 
dintre Irak și Arabia Saudită, însă 
aparatul a explodat. Surse ale com
paniei aviației civile din Amman 
relevă că. dintre persoanele aflate 
la bord — 91 de pasageri și 15 
membri ai echipajului — 62 și-au 
pierdut viața, iar 44 au supravie
țuit. între care 32 fiind rănite. 
Martori oculari relatează că la bor
dul navei s-a produs un schimb de 
focuri între membrii gărzii de 
securitate și pirați ai aerului. în 
cursul căruia au fost folosite și 
două grenade. Un post de radio 
particular de la Beirut a fost in
format telefonic că atacul ar fi 
fost săvîrșit de „Organizația de 
acțiune revoluționară", necunoscută

UR..S.S.

Analiză a rezultatelor 
obținute In 1986 și sarcinile 
pentru cel de-al doilea an 

al cincinalului
MOSCOVA 26 (Agerpres). — în 

prezenta lui M. Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a altor 
conducători de partid și de stat so
vietici. la Comitetul Central al 
P.C.U.S. a avut Joc o .întîlnire cu 
conducătorii ministerelor și departa
mentelor unionale. S-au analizat re
zultatele obținute în anul 1986 și sar
cinile pentru cel de-al doilea an al 
cincinalului.

Luînd cuvîntul. tovarășul M. Gor
baciov a evidențiat rezultatele pozi
tive cu care se încheie primul an al 
cincinalului, ca și schimbările înre
gistrate în stilul de muncă al mi
nisterelor, creșterea inițiativei între
prinderilor.

In același timp, vorbitorul a subli
niat că este necesar să se acorde o 
atenție deosebită progresului teh- 
nico-științific. reconstrucției, moder
nizării fondurilor fixe, folosirii mal 
eficiente a instalațiilor.

BELGRAD

Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al U.C.I., în cadrul că
rora au fost analizate probleme pri
vind pregătirea politico-ideologică și 
de acțiune a Uniunii Comuniștilor 
pentru înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al XTII-lea Congres al U.C.I. — 
informează agenția Taniug. Conclu
ziile — care urmează să fie apro
bate la plenara următoare — trebuie 
să constituie linii directoare pentru 
acțiunea tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid, astfel Incit pro
blemele majore ale țării să poată fi 
soluționate eficient — a declarat Ml- 
lanko Renovita. președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I.

ORIENTUL MIJLOCIU
VIENA 26 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Austriei, Peter Janko- 
witsch, a subliniat — Intr-un inter
viu — necesitatea organizării urgen
te a unei conferințe internaționale 
dedicate problematicii Orientului 
Mijlociu. Experiența evoluției situa
ției politice din această zonă, a spus 
el, demonstrează că trebuie să se 
țină seama de interesele vitale ale 
poporului palestinian. Ignorarea lor 
a dus întotdeauna la creșterea ten
siunii și la apariția unor noi con
flicte.

LONDRA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen, All Abdullah 
Saleh, a cerut — într-un interviu a- 
cordat publicației „Al Tadamoun", 
care apare Ia Londra — Încetarea 
războiului iranlano-irakian și soluțio
narea prin negocieri a conflictului. 
Referindu-se la conferința islamică 
la nivel înalt, el a declarat că a- 
ceasta va oferi liderilor arabi șansa j 
de a crea punți de înțelegere, care, i 
la rindul lor, ar putea netezi calea < 
convocării unei reuniuni arabe la 
nivel înalt. ț

Forțele Israeliene de ocupație au 
intensificat acțiunile împotriva lo
cuitorilor arabi. In ultimele zile, in
formează A.D.N., militarii israelienl 
au operat masive arestări și per
cheziții în regiunea BethlehemuluL 
Sectorul a fost declarat „zonă mi
litară". zeci de locuitori fiind închiși 
în tabere speciale.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Primarul orașului Bethlehem, din 
teritoriul de pe malul de vest al Ior
danului, ocupat de Israel, Elias Freij, 
a declarat — într-un interviu — că 
perspectivele soluționării pașnice a 
situației din Orientul Mijlociu sînt 
reduse din cauza refuzului Israelului 
de a se retrage din teritoriile arabe 
ocupate. El a respins afirmațiile po
trivit cărora poporul palestinian 
sprijină terorismul, subliniind că pa
lestinienii doresc pacea. Elias Freij 
s-a pronunțat pentru consolidarea 
legăturilor de coordonare și a rela
țiilor dintre Iordania și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

BEIRUT 26 (Agerpres) — Duelu
rile de artilerie și de rachete din 
cursul ultimelor confruntări dintre 
milițiile Amal și luptătorii palest’- 
nieni din zona taberelor de refugiațt 
din sudul Beirutului au provocat, 
potrivit unui prim bilanț, moartea a 
două persoane și rănirea altor opt
— informează agenția Reuter.

După trei luni de ciocniri puter
nice intre cele două părți, numărul 
persoanelor care și-au pierdut viata
— atît combatanți, cit și civili — se 
ridică la peste 700.

pînă în prezent — informează 
agențiile Internaționale de presă.

EXPERIENȚA. La Institutul de 
criobiologie și criomedicină al Aca
demiei de științe a R.S.S. Ucraine
ne a fost conservat la temperaturi 
foarte scăzute un embrion uman in 
virstă de două zile, conceput in vi
tro. După un anumit timp, el va fi 
readus la temperatura normală și 
implantat In organismul viitoarei 
mame. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., această experiență a fost 
precedată de experiențe asemănă
toare cu celule de reproducție pre
levate de la bărbați și conservate 
prin frig. La Harkov, prin folosirea 
acestei metode au fost concepuți, 
s-au născut șt se dezvoltă normal 
aproape 100 de copii.

ÎNTR-UN MESAJ trimis pre- I 
ședinților din Mali și Burkina 
Fasso, șeful statului ghanez, Jerry ’ 
Rawlings, a arătat că regiemen- . 
tarea pe cale negociată a disputei 
lor de frontieră reprezintă o vie- • 
torie nu numai pentru statele im
plicate, ci pentru toate țările din 
vestul continentului, din întreaga 
Africă. Țările noastre in curs de 
dezvoltare au nevoie ca toate re
sursele umane, materiale și finan
ciare să fie folosite pentru îmbu
nătățirea calității vieții popoarelor 
lor, și nu să fie risipite în conflicte 
distructive — a afirmat Jerry 
Rawlings.
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