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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ieri s-a încheiat
PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NATIONAL
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE,
SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, marți s-au incheiat lucrările plenarei lăr
gite a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.

La sosirea în Sala Palatului Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmpinați cu multă căldură de cei
prezenfi, care au aplaudat și aclamat
îndelung, cu însuflețire. Participants
la plenară au scandat cu entuziasm
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima noastră și mîn-

dria. Ceaușescu — România !“, exprimînd și cu acest prilej simțămin
tele . de, profundă dragoste, stimă și
recunoștință cu care oamenii mun
cii din agricultură, asemenea între
gului nostru popor. îl înconjoară pe
conducătorul iubit și respectat al
partidului și al tării.

împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in prezidiul ple
narei au luat loc membri și membri
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai
Comitetului Central al partidului,
membrii Biroului Executiv al Consi
liului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare. Silviculturii șl
Gospodăririi Apelor.
Luînd cuvîntul, tovarășul Cornel
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. președintele Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor, a spus :

Ne revine și de această dată inalta
cinste și onoare de a saluta prezența
in mijlocul nostru — cu toată căldu
ra inimilor — a iubitului și stima
tului conducător ai Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu cele mai alese sentimente de
mîndrie, stimă și respect, vă rog
să-mi
permiteți.
mult
stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca, in
numele participanților la plenara
lărgită a Consiliului
Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii si Gospodăririi Apelor,
(Continuare in pag. a IV-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului National al
Agriculturii a dezbătut pe larg o
serie de probleme cu privire la
înfăptuirea planului pe acest an
din agricultură, industria alimen
tară și celelalte sectoare, precum
și probleme privind activitatea ge
nerală pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al
XIH-lea al partidului în domeniul
agriculturii — ramură de bază a
economiei noastre naționale.
Totodată, în cadrul plenarei s-a
aniversat și împlinirea a 25 de ani
de la încheierea cooperativizării agriculturii, care a marcat, pe de
o parte, trecerea întregii agricul
turi pe calea socialistă, dar și în
cheierea generală a procesului de
făurire a socialismului în România
și trecerea la etapa de consolidare
a socialismului în patria noastră.
Dezbaterea acestor probleme im
portante, precum și această ani
versare jubiliară au loc în condi
țiile cînd întregul nostru popor
este angajat plenar în înfăptuirea
obiectivelor strategice stabilite de
Congresul al XIH-lea al partidului
privind dezvoltarea intensivă a in
dustriei, agriculturii și celorlalte
sectoare de activitate, trecerea la
o nouă calitate a muncii și vieții,
afirmarea cu putere a cuceririlor
științei și tehnicii, a noii revoluții
agrare, întreaga activitate de dez
voltare economico-socială a patriei
noastre, și, totodată — pe baza acestor realizări din toate dome
niile — trecerea României la un
nou stadiu de dezvoltare, de țară
socialistă mediu dezvoltată.
După cum este bine cunoscut, în
primul an al acestui cincinal, atît
în industrie, cit și în agricultură
s-au obținut realizări importante.
In agricultură am realizat cea mai
mare producție de cereale din is
toria țării. Am instituit, pentru a
marca această importantă realiza
re, titlul înalt de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", care a fost înmînat
unui număr important de unități
agricole, cooperatiste și de stat,
precum și unui județ întreg, jude
țul Olt, care a realizat criteriile
pentru obținerea acestui înalt
titlu.
Acum ne aflăm la jumătatea
celui de-al doilea an al actualului
cincinal. Așa cum am stabilit la
plenara Consiliului Național al
Agriculturii, de la sfîrșitul anului
trecut, în acest an trebuie să se
facă totul pentru ca un număr cît
mai important de unități — și, ar
fi de dorit, și un număr mai mare
de județe — nu numai să concu
reze, așa cum am spus la adunarea
populară de la Bihor, dar să și
obțină asemenea producții încît să
poată primi înaltul titlu de „Erou
al Noii Revoluții Agrare". Aceasta
presupune să se acționeze cu în
treaga răspundere, în toate unită
țile, în toate sectoarele, pentru
realizarea în cele mai bune con
diții a tuturor lucrărilor agricole,
spre a putea să obținem producții
cît mai mari.
Practic, sîntem în ajunul înce
perii strîngerii recoltei de păioase.
Evaluările despre care s-a vorbit
aici nu sînt de natură să permită

a concura pentru obținerea înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Revoluții
Agrare". Dar ceea ce am văzut în
unele județe, în unele „unități în
Bihor arată' că, în realitate, re
coltele sînt mult mai mari decît
evaluările prezentate aici de o se
rie de tovarăși. Acum, problema
principală este de a trece cu toate
forțele la strîngerea recoltei de
orz în 3—4 zile lucrătoare — și nu
mai mult — de a pregăti temeinic
strîngerea griului, în 8—10 zile lu
crătoare. Pentru aceasta dispunem
de toate mijloacele necesare,
înscrierea în aceste termene de
strîngere a recoltei de păioase va
demonstra producțiile mari ce
există în realitate în toate jude
țele și, fără îndoială, unele județe
vor avea asemenea producții de
grîu și orz încît să poată primi
titlul de „Erou al Noii Revoluții
Agrare". Aceasta trebuie să fie
acum problema principală care să
stea în fața tuturor unităților agri
cole !
Este, de asemenea, necesar să se
acționeze cu toată hotărîrea pen
tru realizarea tuturor lucrărilor de
întreținere a culturilor prășitoare,
pentru a putea să obținem recol
tele stabilite și a îndeplini cerin
țele prevăzute de criteriile pentru
titlul de „Erou al Noii Revoluții
Agrare".
De asemenea, trebuie acordată
atenția corespunzătoare lucrărilor

la plantele tehnice, precum și lu
crărilor din horticultura — și atrag în mod deosebit atenția asu
pra lucrărilor din legumicultura.
Avem o anumită rămînere în
urmă la culturile de primăvară,
la culturile prășitoare — mai bine
zis, și în legumicultură .— dar se
poate spune că, pe ansamblu, pe
rioada acestei rămîneri în urmă
nu mai există, pentru că acum se
pot obține deja producții bune de
legume, practic aproape la toate
culturile, nu numai în solarii, dar
și în culturile de cîmp. Trebuie
acordată toată atenția îngrijirii și
strîngerii acestora, asigurării bunei
aprovizionări a populației cu le
gume și cu toate produsele nece
sare.
De asemenea, sînt necesare mă
suri hotărîte în domeniul zooteh
niei, pentru buna furajare, prin
scoaterea în totalitate a animale
lor la pășunat, prin strîngerea co
respunzătoare a fînețelor, lucernei
și celorlalte furaje, pentru a asi
gura astfel creșterea corespunză
toare a producției de lapte, carne,
a produselor animaliere în general.
Acționînd cu toată hotărîrea și
răspunderea pentru obținerea, în
acest an, a unor recolte superi
oare celor din anul precedent,
vom demonstra în practică marile
posibilități ale agriculturii noastre
socialiste, ale întreprinderilor de
stat, ale cooperativelor, ale S.M.A.-

urilor, ale întregii noastre agricul
turi, care în anii socialismului, și
mai cu seamă în cei 25 de ani de
la încheierea cooperativizării, a-cunoscut mari realizări și progrese
în toate domeniile. Să sărbătorim
acest jubileu al agriculturii noas
tre socialiste prin obținerea celor
mai mari recolte de pînă acum,
depășind deci recoltele de acum
un an! Aceasta va fi cea mai bună
cinstire a întregii noastre activi
tăți, dovada grăitoare a superiori
tății agriculturii socialiste, a fap
tului că, pășind pe calea unirii în
cooperativele agricole de produc
ție, țărănimea a ales calea pro
gresului, a unor recolte tot mai
mari, a bunăstării întregii na
țiuni ! (Urale șl aplauze pu
ternice, prelungite; se scan
dează
îndelung :
„Ceaușescu—
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mindria !“).
Pe drept cuvînt, în cadrul ple
narei s-au subliniat realizările re
marcabile obținute de poporul nos
tru și în agricultură, dezvoltarea
puternică a agriculturii în anii
socialismului — ca ramură fun
damentală a economiei naționale,
fără de care nu se poate vorbi de
făurirea cu succes a socialismului,
de ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.
Partidul nostru a acordat și acor
dă, după cum este bine cunoscut, o
atenție deosebită și mijloace co

respunzătoare, materiale, dar și
tehnice și științifice, în vederea
dezvoltării continue a agriculturii,
a înfăptuirii obiectivelor noii re
voluții agrare. Am dezvoltat pu
ternic, o dată cu baza tehnicomaterială, cu activitatea știin
țifică, și învățămîntul general, dar
și învățămîntul agricol, formarea
cadrelor pentru toate sectoarele
agricole. Pornim de la faptul că
înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare se realizează numai
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei biologice, geneticii, științe
lor agricole, ale tehnicii, dar nu
mai cu oameni de o înaltă califi
care, cu înalte cunoștințe profe
sionale, științifice. Am obținut o
ridicare puternică a nivelului de
cunoștințe al țărănimii noastre, în
general al cooperatorilor. Din rîndul țărănimii s-au ridicat mii și
mii de specialiști — ingineri, teh
nicieni agricoli, zootehniști —
pentru diferite sectoare de activi
tate, pentru mecanizare și altele,
infirmînd tezele reacționare ale
regimului burghezo-moșieresc cu,
privire la faptul că este greu ca
din rîndurile țărănimii să se asi
gure forța necesară pentru o
agricultură bazată pe cele mai
înalte cuceriri ale științei — teză
reăcționară care se referea, de alt
fel, și la alte domenii, și considera
că de fapt clasa muncitoare, țără-
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HOTĂRÎREDECRET
a Comitetului Politic Executiv
al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
și a Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România
privind conferirea Medaliei jubiliare
..25 de ani de la încheierea
cooperativizării agriculturii in
Republica Socialistă România"
tovarășului Nicolae Ceaușescu

*

I

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
Pentru contribuția hotârîtoare teoretică ți practică adusă
la realizarea cooperativizării agriculturii, la făurirea unei
agriculturi intensive, moderne, de înaltă productivitate, la
elaborarea și înfăptuirea conceptului noii revoluții agrare
in România,
Pentru aportul determinant în sporirea rolului agriculturii,
ca ramură de bază a economiei, la creșterea avuției națio
nale, a nivelului de trai material ți spiritual al întregului
popor,
Dînd expresie stimei și recunoștinței lucrătorilor din agri
cultură, tuturor oamenilor muncii din patria noastră pentru
rolul fundamental în elaborarea liniilor directoare ale poli
ticii partidului și statului de dezvoltare economico-socială a
României, soluționarea problemelor complexe ale construirii
noii societăți și edificarea unei patrii înfloritoare, libere
și demne,
Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român ți Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România hotărăsc și decretează :
ARTICOL UNIC. — Se conferă Medalia jubiliară „25 de
ani de la încheierea cooperativizării agriculturii în Republica
Socialistă România
**
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.
SEMNEAZĂ MEMBRII COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN Șl MEMBRII CONSILIULUI DE STAT AL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

I-

DECRET
privind instituirea Medaliei jubiliare
„25 de ani de la încheierea cooperativizării
agriculturii în Republica Socialistă
România”

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Medaliei jubiliare
„25 de ani de la încheierea cooperativizării
agriculturii în Republica Socialistă
România”
IN PAGINA A ll-A
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Tovarășului Nicolae Ceausescu i s-a conferit Medalia jubiliară „25 de ani de la
încheierea cooperativizării agriculturii in Republica Socialistă România"
In Sala Palatului Republicii a avut loc, marți, 16 iunie,
solemnitatea inmînării Medaliei jubiliare „25 de ani de la
încheierea cooperativizării agriculturii în Republica Socialistă
România" tovarășului Nicolae Ceauțescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România.
Solemnitatea a avut loc în prezenta
unor membri și membri supleanți ai
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. secretari ai Comitetului
Central al partidului, membri ai
Consiliului de Stat, ai guvernului,
precum și a participantilor la Plena
ra lărgită a Consiliului National al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i
s-a conferit Medalia jubiliară „25 de
ani de la încheierea cooperativizării
agriculturii în Republica Socialistă
România" printr-o Hotărire-Decret
a Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și a Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.
Luind cuvîntul în cadrul solemni
tății. tovarășul Manea Mănescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a
spus :
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Evocăm, astăzi, un eveniment
politic si social cu un rol fundamen
tal în desfășurarea procesului mari
lor transformări socialiste din natria
noastră — încheierea, acum 25 de
ani. a cooperativizării agriculturii.
De la tribuna forumului demo
cratic al țărănimii, cu aleasă stimă
și recunoștință, aducem un vibrant
omagiu ctitorului României socialis
te. secretarul general al partidului,
președintele țării, tovarăș iu 1
Nicolae Ceausescu, personalitate le
gendară a istoriei noastre naționale,
care, de peste 55 de ani. are o con
tribuție decisivă la înfăptuirea revo
luției. la dezvoltarea țării pe drumul
victorios al socialismului și comu
nismului.
Încă din anii grei ai ilegalității a
contribuit in mod deosebit la ela
borarea strategiei și tacticii partidu
lui, avind un rol hotăritor ' in des
fășurarea luptei revoluționare de
eliberare națională și socială. Cu
noscător profund al istoriei poporu
lui nostru, al realităților țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu a militat
cu clarviziune politică pentru întă
rirea alianței muncitorești-țărănești.

pentru schimbări radicale in rela
țiile agrare din România.
După 23 August 1944, in zorii con
strucției socialiste, marele nostru
președinte s-a angajat cu energie
clocotitoare în lupta aprigă pentru
transformări politice, economice și
sociale, pentru făurirea proprietății
socialiste, de stat și cooperatiste,
baza sigură a dezvoltării noilor forțe
și relații de producție din societatea
românească, a independenței și
suveranității patriei noastre.
Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, cu participarea plină de
dăruire și abnegație a întregului
activ de partid. îndrumat perma
nent de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care a condus direct marea epopee
revoluționară a cooperativizării agri
culturii. țărănimea, cu sprijinul cla
sei muncitoare, a trecut treptat la
unirea liber consimțită a pămînturilor într-o mare și puternică pro
prietate. proprietatea cooperatistă,
capabilă să asigure transformarea
radicală, economică și socială a sa
telor.
Ne amintim, astăzi, cu emoție că
în procesul complex, politic, econo
mic și social, al cooperativizării
agriculturii, în fruntea tuturor acțiu
nilor se afla mereu tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Era prezent pre
tutindeni. în toate regiunile țării.
Cuvîntul său înflăcărat și convingă
tor era ascultat si urmat cu încre
dere de țărănimea noastră munci
toare.
încheierea cooperativizării. în pri
măvara anului 1962, a deschis largi
perspective agriculturii, a asigurat
condițiile pentru schimbarea modului
de a munci și a trăi al țărănimii.
Ea nivelul întregii noastre socie
tăți. cooperativizarea agriculturii a
constituit un factor hotăritor pentru
dezvoltarea generală’ a construcției
economice și sociale, pentru victoria
socialismului pe pămintul României.
Stimați tovarăși,
în perioada luminoasă inaugurată
de Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român, agricultura româ
nească s-a înscris pe coordonatele
modernizării și dezvoltării intensive,
ale progresului și civilizației noastre
socialiste.
Noi,
? e n e r aj i a
Epocii
Nicolae Ceaușescu. ne mindrim cu
geniala operă social-politică a se
cretarului general al partidului, ale
cărei roade bogate sint realitățile de

azi ale României, uriașele progrese
din economie, știință, invățămint,
cultură, din toate domeniile de ac
tivitate.
Este marele merit al tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a fi reconsi
derat gîndirea politică revoluționară
cu privire la rolul agriculturii și al
țărănimii, de a fi pus in lumină
dialectica intercondiționării dintre
industrie și agricultură, ca ramuri
de bază ale economiei naționale, ale
întregii dezvoltări sociale.
Creator al conceptului noii revo
luții agrare, secretarul nostru ge
neral a promovat idei și teze înain
tate cu privire la asigurarea, con
comitent cu dezvoltarea și moderni
zarea industriei, a progresului rapid
al agriculturii.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acționat — și
acționează în continuare — pentru
perfecționarea organizării, planifi
cării și conducerii democratice a
agriculturii ; pentru asigurarea ungi
puternice baze tehnico-materiale, ca
pabile să ridice activitatea din agri
cultură la un înalt nivel calitativ ;
pentru creșterea substanțială a pro
ducției, productivității și eficienței
— contribuție importantă la sporirea
avuției țârii.
în actualul cincinal și în per
spectivă, pînă in anul 2000, așa cum
prevăd istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al Partidului
Comunist Român, sint asigurate toa
te condițiile pentru dezvoltarea in
continuare a agriculturii, pentru ob
ținerea de recolte mari și stabile.
Un rol de cea mai mare însemnă
tate în înfăptuirea integrală a aces
tor obiective il are tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prin prezența sa
permanentă pe ogoarele țării, într-un
dialog continuu cu harnica noastră
țărănime, prin îndrumarea și orien
tarea întregii activități din agricul
tură.
Pe temelia trainică a proprietății
cooperatiste, în condițiile dezvoltării
neîncetate a bazei tehnico-materiale,
ale modernizării agriculturii, țărăni
mea s-a transformat dintr-o clasă
exploatată timp de secole într-o
clasă nouă, stâpină pe mijloacele de
producție, cu un înalt nivel de con
știință politică, de pregătire profe
sională si culturală, participantă ac
tivă la procesul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare spre comunism —
țelul cutezător, realist al politicii
partidului, al ilustrului nostru pre
ședinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
primul erou al Noii Revoluții Agrare.
Stimați tovarăși,
în acest an, cind se împlinește un
sfert de veac de la încheierea coope
rativizării agriculturii, intr-un mo
ment in care partidul, clasa mun
citoare. întregul nostru popor întîmpină Conferința Națională cu noi și

remarcabile înfăptuiri, oamenii mun
cii din toate domeniile de activitate
acționează cu abnegație pentru în
deplinirea exemplară a planului pe
1987 și pe întregul cincinal, a tuturor
programelor de dezvoltare economico-sociale, de progres și bunăstare.
Sub steagul biruitor al partidului,
într-o puternică unitate, poporul
nostru iși clădește viitorul luminos
avind in frunte un mare și înțelept
conducător, a cărui titanică activi
tate revoluționară, desfășurată cu
strălucire, este expresia celei mai
înalte răspunderi față de destinele
patriei, fată de cauza păcii, a co
laborării internaționale, secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în continuare.
tovarășul Manea
Mănescu a dat citire Hotăririi-Decret. înminind apoi înalta distincție,
a spus :
..în acșst moment solemn vă ru
găm să primiți, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, expresia
celor mai alese sentimente de
nețărmurită dragoste și fierbinte re
cunoștință. o dată cu urarea strămo
șească de a ne trăi întru multi ani,
in deplină sănătate și putere de
muncă. împreună cu mult stimata
tovarășă Elena Ceaușescu, pentru
fericirea poporului, pentru gloria și
măreția patriei noastre, Republica
Socialistă România".
Participanții la solemnitate au sa
lutat cu deosebită bucurie și satisfac
ție conferirea acestei distincții secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. Prin ovații și
aplauze puternice, cei prezenți au
exprimat și cu acest prilej cele
mai alese sentimente de stimă și
prețuire, de fierbinte dragoste și
recunoștință față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care și-a dedicat
întreaga viață și activitate binelui și
fericirii poporului român, înfloririi
continue a României socialiste. S-a
scandat cu însuflețire „Ceaușescu și
poporul !“.
„Ceaușescu—P.C.R. !“,
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mindrial", „Ceaușescu să tră
iască, România să inflorească !“.
în cadrul aceleiași solemnități, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a înminat Medalia
jubiliară „25 de ani de la încheierea
cooperativizării agriculturii in Re
publica Socialistă România", confe
rită prin Decret prezidențial to
varășei Elena Ceaușescu. tovarășilor
Constantin Dăscălescu, Manea Mă
nescu, Emil Bobu. Ion Dincă, Gheorghe Rădulescu. Miu Dobrescu. Vasile
Bărbulescu, Mihai Gere, Vasile Vilcu. Nicolae Giosan. Cornel Pacoste,
Gheorghe David, precum și unor
președinți de cooperative agricole de
producție fruntașe.

DECRET PREZIDENȚIAL
9

privind conferirea Medaliei jubiliare „25 de ani
de la încheierea cooperativizării agriculturii
in Republica Socialistă România"
Pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea
cooperativizării agriculturii și la realizarea obiectivelor
noii revoluții agrare,
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la încheierea
cooperativizării agriculturii in Republica Socialistă
România,
Președintele Republicii Socialiste România decre
tează :
Articol unic. - Se conferă Medalia jubiliară „25 de
ani de la încheierea cooperativizării agriculturii in Re
publica Socialistă România" tovarășilor :

ELENA CEAIJȘESCU
Constantin Dăscălescu
Manea Mănescu
Emil Bobu
Ion Dincă
Gheorghe Rădulescu
Miu Dobrescu
Vasile Bărbulescu
Mihai Gere
Vasile Vilcu
Nicolae Giosan
Cornel Pacoste
Gheorghe David

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind instituirea Medaliei jubiliare „25 de ani de la încheierea
cooperativizării agriculturii în Republica Socialistă România"
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii în Republica Socialistă România,
In temeiul articolului 63 punctul 6 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
decretează :
Art. 1. — Se instituie Medalia jubiliară „25 de ani de la
încheierea cooperativizării agriculturii în Republica Socialistă
România".
Medalia jubiliară „25 de ani de la încheierea cooperativi
zării agriculturii în Republica Socialistă România" se conferă

cooperatorilor, mecanizatorilor, specialiștilor, activiștilor de
partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, condu
cătorilor de unități industriale și agricole, cadrelor din dome
niul științei, învățămîntului și culturii, care și-au adus o con
tribuție deosebită la dezvoltarea și modernizarea agriculturii,
la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
Art. 2. — Descrierea Medaliei jubiliare „25 de ani de la
încheierea cooperativizării agriculturii în Republica Socialistă
România" și modul de purtare a acesteia sint prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Anexa se publică in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România

Aurica Borcan — președinta Cooperativei agricole de
producție Valea Mare, județul Olt
Nicolae Vasiiescu - președintele Cooperativei agricole
de producție „Ogoru" Pecica, județul Arad

Alexandru Ciege - președintele Cooperativei agricole
de producție Salonta, județul Bihor
Mihai Birliga - președintele Cooperativei agricole de
producție Roma, județul Botoșani
Neculai S. Neculai - președintele Cooperativei agri
cole de producție însurăței, județul Brăila
Gheorghe I. Dinu — președintele Cooperativei agri
cole de producție Smeeni, județul Buzău
Alexandru Toană — președintele Consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist Poiana Mare, ju
dețul Dolj
Emeric Molnar - președintele Cooperativei agricole..
de producție Tușnad, județul Hgrșhita
Marcel Dobra — președintele Cooperativei agricole
de producție Gîrbovi, județul Ialomița
Gheorghe Duma — președintele Cooperativei agricole
de producție Șăulia, județul Mureș
Costică Mișcă - președintele Cooperativei agricole de
producție Bucov, județul Prahova
Marin Nedea - președintele Cooperativei agricole de
producție Purani, județul Teleorman
Gheorghe Constantin — președintele Cooperativei
agricole de producție Movileni, județul lași
Nicolae Rimneanțu — directorul întreprinderii agricole
de stat Liebling, județul Timiș
Dinu Danieluc — președintele Cooperativei agricole de
producție Gurbănești, județul Călărași
Dumitru Ginara - președintele Cooperativei agricole
de producție Castelu, județul Constanța

NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Prin decret prezidențial, Medalia
jubiliară „25 de ani de la înche
ierea cooperativizării agriculturii in
Republica Socialistă România" a
fost conferită unor țărani coopera
tori, mecanizatori, specialiști din
unitățile agricole, activiști de partid

și de stat, ai organizațiilor de
masă și obștești, conducători de
unități industriale și agricole, unor
cadre din domeniul științei, învă
țămîntului și culturii.
La propunerea președintelui Re
publicii Socialiste România, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, s-a
hotărît ca Medalia jubiliară „25 de
ani de ia încheierea cooperativi
zării agriculturii in Republica So
cialistă România" să fie conferită
tuturor familiilor de țărani care în
anul 1962 erau înscrise in coope
rativele agricole de producție.

DIN CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILOR LA DEZBATERI
CUVÎNTUL tovarășului
VASILE VÂLSAN
Mult stimate și iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi îngăduiți să fo
losesc acest prilej pentru a vă
exprima, in numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii din agricultura județului
Constanta, dumneavoastră, mult
gtimato și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai
alese sentimente de aleasă pre
țuire și adine respect. întreaga
noastrij recunoștință pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți pentrti dezvoltarea și modernizarea
agriculturii românești, pentru
înflorirea multilaterală a patriei
noastre socialiste, pentru ridi
carea continuă a nivelului de
trai material gi spiritual al tu
turor oamenilor muncii.
In acest an, cind se împlineș
te un sfert de veac de la incheierca cooperativizării agricultu
rii si trei decenii de la același
eveniment în Dobrogea, subli
niem cu cea mai înaltă mindrie
patriotică contribuția esențială,
determinantă, de inestimabilă
valoare teoretică si practică a
secretarului general al partidu
lui.
președintele Renubiicii,
tovarășul Nicolae Coausescu., în
reconsiderarea revoluționară a
rolului și locului agriculturii ca
ramură de bază a economiei
naționale, in elaborarea si înfăotu;roa politicii agrare a
partidului si statului nostru.
Datorită gîndfirii și acțiuni!
profund științifice, novatoare a
tovarășului Nicolae Ceausescu
cel dinții erou al noii revoluții
agrare, agricultura românească
•-a înscris ferm, îndeosebi in

anii ce au trecut de la istoricul
Congres al IX-Iea al partidului,
pe calea unor profunde trans
formări revoluționare, a unei
dezvoltări intensive, și a unei
inalte productivități, avind Ia
bază cele maj noi cuceriri ale
științei și tehnicii contempora
ne. Medalia comemorativă ce
v-a fost conferită astăzi, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, cit și dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu. reprezintă o
emoționantă expresie a stimei
și recunoștinței lucrătorilor din
agricultură, a întregii noastre
națiuni pentru contribuția dum
neavoastră hotăritoare Ia în
făptuirea cooperativizării agri
culturii. la elaborarea și tradu
cerea in viață a conceptului
noii revoluții agrare, la înain
tarea fermă a patriei noastre
pe drumul socialismului si co
munismuluiAdresăm.
totodată.
mult
stimatei tovarășe academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
cele mai vii mulțumiri și sen
timentele noastre de aleasă
gratitudine pentru strălucita si
neobosita activitate desfășurată
pe frontul înfăptuirii obiective
lor noii revoluții tehnico-știlnțifice și a noii revoluții agrare,
pentru continua dezvoltare a
științei, invătămintuilui si cultu
rii din patria noastră.
Pe baza indicațiilor si orien
tărilor date de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, comitetul ju
dețean de partid, consiliul ju
dețean al agriculturii, organele
și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii și
adunările generale ale coopera
torilor desfășoară o intensă ac
tivitate in vederea punerii de

pline in valoare a puternicei
baze tehnico-materiale de care
dispunem pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ce ne
revin, pentru ca incă din acest
an să realizăm producțiile pe
care ni le-am propus să le ob
ținem la sfîTșitul actualului
cincinal, trecînd astfel la în
făptuirea practică a obiective
lor noii revoluții agrare.
In baza acestui concept com
plex inițiat de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. lucrătorii
ogoarelor constănțene acordă
cea mai mare atenție folosirii
cu maximă chibzuință a fondu
lui funciar. Prin măsurile în
treprinse au fost introduse in
circuitul productiv incă 1 400
hectare, s-au efectuat studii pedologite și agrochiimice pe 72
mu hectare, au fost aplicate
proiecte de organizare a terito
riului și de introducere a asolamentelor pe 123 mii hectare,
s-au transportat și incorporat
în sol, numai în acest an
agricol, peste 1.2 milioane tone
îngrășăminte organice și s-a
fertilizat cu cantități moderate
de îngrășăminte chimice întrea
ga. suprafață de culturi de
toamnă și 205 mii hectare cu
diferite culturi de primăvară.
Vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că la
această dată atât cerealele pâioase, cit și culturile de primă
vară au o stare de vegetație
bună. La orz am evaluat o pro
ducție medie la hectar de peste
5 000 kg. iar intr-un număr în
semnat de unități preliminăm
să obținem producții de 7 000—
8 000 kg la hectar. Si la griu
preconizăm să obținem produc
ții superioare anilor precedent!.
în sectorul zootehnic sintem
preocupați de îmbunătățirea
structurii și calității efectivelor
la toate speciile de animale,
realizarea producțiilor planifi
cate și creșterea volumului li
vrărilor de produse animale la

fondul de stat. Pe primele 5
luni ale anului am realizat
efectivele de bovine, porcine si
păsări și s-au livrat la fondul
de stat cantități mai mari de
lapte și carne decit in aceeași
perioadă a anului trecut.
Cu toate că, pe ansamblu, re
zultatele sint mai bune decit in
anii precedent!, nu sintem ne
deplin mulțumiți, intrucit jude
țul Constanta dispune de o
bază tehnică materială puterni
că. Ne-am
confruntat și ne
confruntăm cu lipsuri si neajun
suri in ceea ce privește orga
nizarea producției si a muncii,
folosirea deplină si eficientă a
resurselor materiale si umane,
din care cauză in unele unități
producțiile continuă să fie
modeste. Tocmai de aceea, por
nind de la analiză si cunoaște
rea neajunsurilor ce se mai
manifestă in activitatea noas
tră. comitetul județean dc
partid a stabilit măsuri tehnico-organizatorice eficiente, pen
tru ca pe marile suprafețe ame

najate la irigat din județul
Constanta să obținem recolte de
porumb, floarea-soarelui, soia,
sfeclă de zahăr și alte culturi,
la nivelul cerințelor noii revo
luții agrare.
Exprimindu-mi deplinul acord
cu documentele supuse dezba
terii plenarei, cu sarcinile ce
revin agriculturii
județului
nostru. în numele comuniștilor,
al tuturor oamenilor muncii din
agricultura județului Constanta,
asigur conducerea partidu
lui și statului. pe dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. că. urmind
luminosul dumneavoastră exem
plu de muncă și activitate re
voluționară. vom acționa cu
pasiune și înaltă dăruire pen
tru îndeplinirea exemplară a
planului și angajamentelor asu
mate pe acest an și pe întregul
cincinal, pentru intimpinarea
Conferinței Naționale a parti
dului cu noi și remarcabile fap
te de muncă în toate domeniile.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI POPA
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în acest moment jubiliar, vă
rog să-mi permiteți să exprim,
în numele comuniștilor, al tutu
ror locuitorilor județului Olt.
cele mal alese sentimente de
înaltă prețuire și profundă recu
noștință față de dumnea
voastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai
iubit al poporului nostru, în
flăcărat patriot și militant re
voluționar, făuritor al celei mai
glorioase epoci din istoria țării.

strălucit ctitor al României mo
derne, Erou intre eroii neamu
lui. personalitate proeminentă a
lumii contemporane, . care de
peste 5 decenii vă consacrați
neobosit întreaga viată și acti
vitate înfăptuirii idealurilor de
libertate, independență și suve
ranitate ale națiunii noastre,
ridicării României pe noi trepte
de progres și civilizație.
înalta distincție ce v-a fost
conferită astăzi reprezintă încă
o strălucită expresie a recunoș
tinței oamenilor muncii de la
sate, a întregului nostru popor,
pentru contribuția de inestima
bilă valoare teoretică și practi
că pe care dumneavoastră, mult
iubite și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, o aduceți la

ridicarea necontenită a agricul
turii pe coordonatele dezvoltării
moderne, intensive, in deplină
concordantă cu cele mai noi cu
ceriri ale științei in acest do
meniu.
Exprimăm, totodată, caldul
nostru omagiu, nemărginita re
cunoștință față ■ de tovarășa
academician doctor
inginer
Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului,
savant de largă recunoaștere in
ternațională. care aduce o con
tribuție remarcabilă la apli
carea a tot ceea’ ce este nou și
inaintat în știință, pentru rea
lizarea obiectivelor noii revolu
ții agrare, la elaborarea șl în
făptuirea politicii interne și
externe a partidului și statului
nostru, a mărețelor planuri și
programe de dezvoltare eionomico-socială a patriei. Ia înflo
rirea necontenită a științei, în
vățămîntului și culturii româ
nești.
Pornind de la ceea ce dum
neavoastră. mult iubite și sti
mate tovarășe secretar generai,
ne-ați indicat de fiecare dată la
fața locului și pentru care vă
mulțumim din adincul inimii,
lucrătorii ogoarelor județului
Olt și-au mobilizat activ forțele
pentru a obține rezultate, supe
rioare, la nivelul exigențelor
etapei actuale, pentru a onora
cu cinste, prin producții tot
mai mari, distincția de „Erou
al Noii Revoluții Agrare".
Acordarea unui număr mare
de distincții unităților agricole
din județul nostru ne obligă în
continuare să muncim mai bine,
pentru transpunerea in practică
a programelor inițiate de dum
neavoastră, a sarcinilor con
crete pe care ni le-ați dat. Am
acordat mai multă atenție gos
podăririi fondului funciar, reu
șind ca, prin transpunerea in
viață a măsurilor din progra
mul special adoptat in această
direcție, să redăm în circuitul
agricol 7 900 ha. recuperind te
renurile provenite din vii răz

lețe. incinte gospodărești, dru
muri etc. Continuăm, totodată,
administrarea de amendamente
pentru a realiza programul de
35 000 ha din acest an, la care
se vor adăuga incă 30 000 hec
tare in 1988. astfel incit să asi
guram corectarea acidității so
lului la un interval de cel mult
4—5 ani pe intreaga suprafață
afectată. In același timp, acțio
năm cu toate forțele pentru
realizarea programului de scarificare și afinare adincă a solu
lui numai pe terenurile care au
nevoie, din centrul si nordul
județului.
Avind în atenție orientările și
indicațiile formulate de dum
neavoastră. mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general,
am stabilit un program concret,
în așa fel ca în anul 1987 să
aplicăm gunoiul de grajd și ingrășămintele chimice ținind
cont de analizele fizico-chimice
rezultate din cartarea solului.
Aceasta va contribui in mare
măsură la scăderea prețului de
cost pe tona de produs și la
creșterea eficienței economice.
Pornind de la faptul că dis
punem de tehnologii, soiuri și
hibrizi de înaltă productivitate,
am luat măsuri să organizăm
in fiecare unitate agricolă loturi
demonstrative pentru compa
rarea practică a variantelor,
suprafețe de pe care să se ob
țină in medie 30 tone porumb
știuleți la hectar. Continuăm,
totodată, experiența acumulată
conform căreia consiliile unice
agroindustriale și unitățile agri
cole trebuie să devină nuclee
dinamice și răspunzătoare față
de producție, iar comitetul ju
dețean de partid și celelalte or
gane de decizie și răspundere
județene — prin cei mai buni
activiști de partid, de stat și
specialiști — să se implice di
rect in activitatea întreprinderi
lor agricole de stat și a coope
rativelor agricole de producție.
Paralel cu Întreținerea cultu
rilor, acționăm susținut pentru

pregătirea campaniei de vară,
încheind repararea și revizuirea
temeinică a mașinilor agricole,
care să asigure stringerea Ia
timp și fără pierderi a recoltei.
Evaluările făcute la culturile
păioase ne dau garanția obți
nerii unor producții bune, asigurindu-vă că vom realiza pre
vederile planului și angajamen
tele asumate.
Sint cunoscute o serie de ini
țiative in ceea ce privește asi
gurarea furajelor in județul
Olt. Trebuie insă să recunoaș
tem că mai avem multe de fă
cut pentru a valorifica superior
resursele și posibilitățile de
care dispunem in zootehnie.
Deși la producția de lapte ne
situăm printre fruntași, totuși
la producția de carne avem
unele neimpliniri. drept pentru
care am luat măsurile necesare
in vederea recuperării restanțe
lor incepind cu această lună.
De asemenea, in prezent au
loc ample analize la nivelul
fiecărei unități agricole și pe
consilii unice agroindustriale,
privind realizarea autogestiupii
și autofinanțării. Ca urmare a
programului de măsuri preconi
zat in acest sens, veniturile uni
tăților vor crește cu circa 200
milioane lei.
îngăduiți-mi, mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. să exprim
totala adeziune a tuturor celor
care trăiesc și muncesc pe în
floritoarele plaiuri ale Oltului
la politica externă și internă a
partidului și statului, precum și
angajamentul solemn de a ac
ționa în spirit revoluționar, cu
dăruire și abnegație comunistă,
pentru realizarea exemplară a
tuturor sarcinilor ce ne revin,
pentru a intîmpina Conferința
Națională a partidului cu noi și
importante realizări in Înfăp
tuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare.

(Continuare in pag. a V-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
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nimea trebuie să rămînă la un
nivel de cunoștințe atît cit să poa
tă asigura forța de muncă pentru
a fi exploatată de capitaliști și de
moșieri. Muncitorimea româna,
țărănimea română, poporul român
au demonstrat de ce uriașe forțe
dispun tocmai în domeniul științei
și culturii, ce tezaur uriaș poate
să realizeze atunci cînd poporul a
devenit liber, a înlăturat pentru
totdeauna asuprirea și inegali
tatea socială și națională și își
făurește în mod conștient, liber,
propriul său viitor — socialismul
și comunismul ! (Urale și aplauze
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung : „Ceaușescu și po
porul
„Ceaușescu — P.C.R. !).
La a 25-a aniversare a încheierii
cooperativizării în România, în
numele conducerii de partid și de
stat, al meu personal, doresc să
aduc un fierbinte omagiu întregii
noastre țărănimi, tuturor acelora
care, de-a lungul secolelor^au fost
principala forță în lupta împotriva
asupritorilor, pentru eliberarea
națională, pentru formarea statu
lui național unitar — România !
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate; se scandează: „Ceaușescu
— România, stima noastră și mîndria !“, „Ceaușescu și poporul !“).
Instituind medalia jubiliară „25
de ani de la încheierea cooperati
vizării agriculturii în Republica
Socialistă România" dorim să cin
stim acest act revoluționar istoric.
Este adevărat,
acordăm această
medalie unui număr de 40 000 de
oameni care au lucrat în activita
tea de cooperativizare sau pentru
dezvoltarea agriculturii. Dar, de
fapt, aș dori să consider această
medalie ca înmînată tuturor, mili
oanelor de lucrători din agricultu
ră ! Pe ei dorim să-i cinstim, ei
sînt aceia care au realizat coope
rativizarea, care asigură ridicarea
agriculturii noastre pe noi culmi,
înfăptuirea noii revoluții agrare !
Cinstim întreaga țărănime, pe
toți lucrătorii din agricultură —
și muncitori, și tehnicieni, și in
gineri, din toate sectoarele de ac
tivitate ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung :
„Ceaușescu și poporul !“).
Trecerea pe calea cooperativiză
rii a necesitat un drum lung, mul[i
ani — și aceasta a fost necesar
pentru a da posibilitatea țărănimii
să se convingă de superioritatea
agriculturii cooperatiste, a agricul
turii socialiste, prin unirea forțe
lor în unități puternice în care
mijloacele tehnice, mecanizarea,
cuceririle științei, semințele selec
ționate și toate mijloacele se pot
folosi cu rezultate mai bune și, pe
această bază, se pot obține pro
ducții corespunzătoare noilor con
diții de dezvoltare a agriculturii în
țara noastră.
Știți bine, cei mai în vîrstă, că
multor țărani le-a trebuit mai mult
timp de gîndire ; dar atunci cînd
s-au convins că aceasta este sin
gura cale care asigură lichidarea
înapoierii, a sărăciei, a mizeriei, a
inegalităților de tot felul și creea
ză condiții pentru participarea la
o viață nouă, liberă, țărănimea a
pășit cu încredere — urmînd
partidul — pe calea cooperativi
zării. Iată de ce, mă gîndesc că,

într-o formă sau alta, tuturor fa
miliilor de cooperatori care au in
trat pînă în anul 1962 în coope
rative — și care a marcat trecerea
întregii agriculturi pe calea so
cialistă — ar merita să le dăm
cîte o medalie. Cred că Comitetul
Politic Executiv va fi de acord cu
mine
și propun în plenară —
să luăm această hotărîre și să ce
rem Comitetului Politic Executiv
să o aprobe. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează
îndelung : „Ceaușescu și po
porul !“). Aceasta va fi o minu
nată amintire, nu atît pentru fa
miliile de cooperatori de acum 25
de ani, dar pentru copiii, pentru
urmașii lor, care, avînd în casă o
medalie, vor ști că părinții lor au
avut încredere în partid, au acțio
nat în spirit revoluționar și, atunci
cînd s-au convins de justețea po
liticii partidului, au făcut totul
pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru comunist ! Fără aceasta, politica partidului nu s-ar
fi putut înfăptui ! Iată de ce, încă
o dată, consider că trebuie să omagiem acest act revoluționar al
țărănimii din patria noastră !
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și P°
*
porul !“).
Anii care au trecut au de
monstrat justețea căii pe care ță
rănimea noastră a ales-o, prin pu
terea faptelor, prin realizările
minunate obținute în dezvoltarea
agriculturii, în trecerea la înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții
agrare. Acum, fără nici o îndoia
lă, sîntem într-o nouă etapă. Mulți
care nu au cunoscut epoca coope
rativizării își pun problema : „De
ce se tot discută atît, cînd supe
rioritatea pe care o reprezintă
cooperativizarea este un lucru așa
de evident ?“ Este adevărat, as
tăzi, pentru noi toți, este evidentă
această superioritate. Dar acei care
au pășit pe calea cooperativizării,
urmînd partidul, avînd încredere
în politica partidului, au de
monstrat totodată că singura cale
pentru progresul real al agricultu
rii în țările înapoiate, în țările
care au fost sub dominația impe
rialistă și colonialistă, este calea
unirii, calea cooperativizării ! De
altfel, poporul nostru întotdeauna
a spus că : unde-i unul nu-i pu
tere, unde-s doi, sau unde sînt mai
mulți, puterea crește și mai mult,
și dușmanul de nici un fel nu
poate să ne învingă 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Pe baza experienței noastre, pu
tem afirma — fără a avea preten
ția să ne amestecăm în treburile
altora — că agricultura socialistă,
cooperatistă, unirea țărănimii în
unități puternice, reprezintă singu
ra cale care asigură lichidarea
înapoierii, a exploatării, inegalită
țile și asigură condiții de muncă,
de viață egale pentru toți cetățenii
patriei, ridicarea întregii țări pe
noi culmi de progres, și civilizație.
(Aplauze puternice, prelungite).
Congresul al XIII-lea, Progra
mul partidului ne-au trasat obiec
tive noi — să obținem producții
mult mai mari. Cunoașteți crite
riile stabilite pentru noua revo
luție
agrară,
pentru
înaltul
titlu de „Erou al Noii Revoluții
Agrare". Trebuie să facem în așa

fel încît, pînă în 1990, să asigurăm
asemenea producții, în toate do
meniile, care să asigure nu numai
satisfacerea din belșug a necesi
tăților întregului popor, dar și
participarea agriculturii cu mij
loace mult mai mari la dezvol
tarea generală a patriei noastre, la
înfăptuirea Programului de făuri
re a Societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România și
crearea condițiilor de înaintare
spre comunism. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Nu doresc să mă refer, acum, la
alte probleme din domeniul agri
culturii ; le-am discutat, sînt bine
cunoscute. Hotărîtor este însă ca
toate unitățile agricole, toți lucră
torii din agricultură, toate consi
liile de conducere, toți specialiștii,
toți inginerii
să se angajeze cu
întreaga hotărîre și fermitate în
înfăptuirea programelor pe care le
avem în agricultură, în silvicultu
ră și în toate celelalte domenii de
activitate.
Pentru aceasta trebuie să apli
căm ferm măsurile de întărire a
răspunderii, a ordinii, a discipli
nei în toate domeniile ! Trebuie să
se înțeleagă bine că a concura la
titlul de „Erou al Noii Revoluții
Agrare" înseamnă o nouă atitudi
ne în muncă, o nouă atitudine în
rezolvarea corespunzătoare a pro
blemelor noi și complexe, că totul
se poate obține numai și numai
prin muncă, prin muncă și iar
prin muncă ! Nimic nu se obține
uitîndu-te în sus, la cer. în orice
condiții, buna organizare, înfăp
tuirea tuturor măsurilor privind
lucrarea corespunzătoare a pămîntului, cu tot ceea ce se cere, apli
carea cuceririlor științei în agri
cultură dau garanția obținerii unor
recolte bune și asigurarea atît a
creșterii veniturilor cooperatorilor,
ale oamenilor muncii din agricul
tură, cît și a avuției generale a
patriei noastre ! Trebuie să îmbi
năm permanent, în mod armonios,
interesele fiecăruia cu interesele
generale ale societății 1 în calitate
de proprietari și de producători,
cooperatorii, oamenii muncii din
unitățile agricole de stat au depli
na răspundere pentru felul în care
se desfășoară întreaga activitate !
Ei trebuie să își îndeplinească în
întregime această înaltă răspun
dere pe care o au ca adevărați
proprietari, ca stăpîni, producători
și răspunzători de tot ceea ce se
realizează în România ! Trebuie să
îmbinăm aceste interese, să avem
în vedere interesele generale ale
întregii națiuni ! Să nu uităm nici
odată că agricultura constituie o
ramură principală a economiei
noastre naționale și că, strîns le
gate, industria cu agricultura, dezvoltîndu-se pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii din
toate domeniile, asigură într-adevăr înfăptuirea obiectivelor socia
lismului și comunismului, ridi
carea continuă a bunăstării gene
rale a poporului, întărirea inde
pendenței și suveranității Româ
niei. (Aplauze și urale puternice,
prelungite ;
se scandează:
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Acum se cere să lucrăm într-un
spirit revoluționar, nou, să acțio
năm cu hotărîre împotriva a tot
ce este vechi, perimat, să promo

văm cu îndrăzneală noul în toate
domeniile de activitate ! Să lăsăm
la o parte multe, multe din lucru
rile care se considerau că sînt de
neatacat în agricultură și să apli
căm noile cuceriri ale științei,
pornind de la minunatele rezul
tate pe care le avem în sutele și
sutele de unități care pu de^iopT .
strat ce mari posibilități există
pentru creșterea producției agri
cole ! Spiritul revoluționar la ță
rănime, la cooperatori, la munci
tori, la tehnicieni, la ingineri tre
buie să constituie caracteristica
întregii activități de zi cu zi ! Fără
aceasta, nu putem înfăptui noua
revoluție agrară !
Am mai spus și în alte împre
jurări că am trecut mai multe faze
ale revoluției în patria noastră.
Ne aflăm într-o etapă nouă, în
care revoluția nu numai că nu s-a
încheiat, dar pune noi cerințe, cere
abnegație, o răspundere și mai
mare, pentru că sporesc exigen
țele, cresc uriașele cuceriri ale ști
inței care trebuie cunoscute, însu
șite și aplicate. Trebuie să facem
ca și în agricultură — așa cum se
impune în toate celelalte sectoare
— să păstrăm și să dezvoltăm pu
ternic spiritul revoluționar în în
treaga noastră activitate. La a 25-a
aniversare de la încheierea coope
rativizării merită să subliniem, avînd în vedere obiectivele strate
gice stabilite de partid, că trebuie
să acționăm permanent, cu toată
fermitatea, în spirit revoluționar,
pentru înfăptuirea lor !
Am convingerea că oamenii
muncii din agricultură, cooperato
rii, toți cei care lucrează și au,
sub diferite forme, răspunderi sau
participă la realizarea producți

ilor agricole și la dezvoltarea agriculturii, trebuie să-și unească și
mai puternic eforturile, să acțio
neze cu toată hotărîrea, să facă
astfel încît în acest an să obținem
cea mai puternică recoltă, cea mai
mare recoltă de pînă acum din
România ! Așa să cinstim aniver
sarea a 25 dț api. de la încheierea
cooperativizării, dar și trecerea
mai hotărîtă la înfăptuirea noii
revoluții agrare în România !
(Urale și aplauze Puternice, pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu
— România, stima noastră și
mindria !“).

Stimați tovarăși,
în acest an, în toamnă, vom avea Conferința Națională a parti
dului. Fără nici o îndoială că toți
oamenii muncii, întregul nostru
popor sînt hotărîți să întîmpine
Conferința cu realizări importante
în toate domeniile. în același spi
rit, este necesar ca și oamenii
muncii din agricultură, cooperato
rii, toți cei care lucrează in aceas
tă ramură de bază a economiei
naționale, să se angajeze și .să. lu
creze în așa fel încît să se pre
zinte la Conferința Națională a
partidului cu rezultate remarcabile
în toate domeniile. Am menționat,
în două rînduri, că aceasta presu
pune recolte-record. Aceasta va fi
cea mai bună prezentare a agri
culturii la Conferința Națională —
raportînd că agricultura se află în
marș hotărît spre înfăptuirea noii
revoluții agrare, că, sub conduce
rea partidului, întreaga țărănime,
toți lucrătorii din agricultură sînt
ferm hotărîți să realizeze hotărîrile
Congresului al XIII-lea al partidu

lui, să contribuie la dezvoltarea
generală a patriei, la înfăptuirea
Programului partidului, la victoria
comunismului în România ! (Urale
și aplauze puternice ; se scandea
ză :
„Ceaușescu
—
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
. -Nu doresc să mă refer la pro
blemele internaționale. Este bine
cunoscută politica externă a pa
triei noastre, activitatea desfășu
rată de România socialistă pentru
a contribui la apărarea păcii, la
dezarmarea generală și, în primul
rînd. nucleară, la colaborarea cu
toate statele lumii, fără deosebire
de .orînduire socială.
Avem ferma convingere că nu
mai în condiții de pace, atît po
porul nostru, cît și alte popoare
își pot înfăptui programele de dez
voltare economico-socială. De aceea facem totul, și nu vom pre
cupeți nici un efort pentru trium
ful cauzei păcii, a colaborării, a
asigurării unei lumi fără arme,
fără războaie, a unei lumi mai
drepte și mai bune, in care fiecare
națiune să se dezvolte liber, fără
nici un amestec din afară ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză
îndelung ;
„Ceaușescu
—
pace !“).
Trebuie să avem permanent în
vedere că înfăptuirea programelor
noastre de dezvoltare economicosocială, întărirea patriei, ridicarea
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului constituie o con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la cauza progresului, a păcii
și colaborării internaționale. Unind
activitatea noastră internă cu cea
internațională, să ne aducem con
tribuția activă la realizarea secu
rității în Europa și în întreaga

lume, la triumful nobilelor idea
luri ale socialismului, ale colabo
rării egale între toate națiunile !
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung : „Ceaușescu—
pace !“).

Dragi tovarăși,
In încheiere doresc, încă o dată,
să subliniez că este necesar să se
treacă imediat, cu toată hotărîrea,
la strîngerea recoltei de vară, fără
pierderi, pentru a asigura recolte
cît mai bune, la întreținerea și
efectuarea tuturor lucrărilor pen
tru recolta de toamnă, la pre
gătirea încă de pe acum pen
tru recolta anului viitor. Să facem
astfel încît, întorși acasă, toți
membrii Consiliului Național să
acționeze pentru unirea tuturor
forțelor în realizarea hotarîrilor
pe care le-ați adoptat în unanimi
tate, pentru înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al parti
dului !
Cu această convingere, vă urez
tuturor succese în întreaga activi
tate ! Urez întregii țărănimi, tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură succese tot mai mari și
recolte tot mai bogate, multă să
nătate și fericire ! (Urale și
aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung: „CeaușescuP.C.R.!", „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mîndria!“. Toți cei
prezenți în sală se ridică in
picioare și ovaționează îndelung,
într-o atmosferă de puternică uni
tate, pentru Partidul Comunist
Român, pentru secretarul său ge
neral, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu).
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al tuturor celor ce muncesc în aceste
importante ramuri și sectoare eco
nomice, să vă exprimăm sentimentele
noastre de fierbinte dragoste și pro
fundă recunoștință pentru activitatea
titanică pe care o desfășurati in
fruntea partidului și statului, pentru
dăruirea revoluționară, devotamen
tul și energia cu care de ani și ani
de zile acționați pentru ridicarea
României socialiste pe culmi tot mai
inalte de civilizație și progres, pen
tru cauza comunismului, pentru
pace, prietenie și colaborare între
toate națiunile lumii, pentru inde
pendenta și neatîrnarea scumpei
noastre patrii.
Vă mulțumim din adîncul inimii
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți
spre binele agriculturii. pentru
transformările fără precedent ce s-au
produs în acest domeniu, în glorioșii
25 de ani de la încheierea coopera
tivizării.
Cu cele mai alese sentimente de
stimă și prețuire salutăm, totodată,
prezenta la lucrările plenarei a
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, căreia îi adresăm
cu deosebit respect, și cu acest
prilej, cele mai vii mulțumiri pen
tru contribuția remarcabilă pe care
o aduce la conducerea activității de
partid și de stat.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că plenara
Consiliului National a dezbătut te
meinic. cu răspundere, intr-un pro
nunțat spirit critic și autocritic, pro
blemele importante aflate la ordinea
de zi.
De asemenea.aîn cadrul lucrărilor
din plen și din consiliile, pe domenii
de activitate au fost stabilite măsuri
care să determine înlăturarea nea
junsurilor manifestate în prima par
te a anului, să asigure buna între
ținere a culturilor, îmbunătățirea
substanțială a activității în zooteh
nie. reducerea continuă a cheltuie
lilor și creșterea eficientei economice
în toate sectoarele de activitate.
Au continuat apoi dezbaterile în
plen.
în cursul lucrărilor plenarei au
luat ouvintul in plen si in consilii
pe domenii de activitate 214 tova
răși.

în cele două zile de, lucrări, au
luat cuvintul in plen tovarășii : Duwitru Constantin, secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R..
Constantin Alexe. director general
al Direcției agricole a județului Că
lărași. Gheorghe Constantin, preșe
dintele C.A.P. Movileni. județul Iași,
Nicolae Rîmneanțu. director al
I.A.S. Liebling. județul Timiș. Dan
Emil, director al Consiliului pentru
industrie alimentară al județului
Galați. Ion Tîrlea, directorul Trus
tului horticulturii al județului Arad,
Tudor Dănacu. președintele C.A.P.
Cezieni. județul Olt. Elisabeta Ma
rin. director general al Direcției agricole a județului Neamț. Miron
Sandu, director al I.E.E.L.I.F. Brăi
la. Alexandru Gindu. inspector-șef
al Inspectoratului silvic al județu
lui Vaslui. Iulian Pop. director al
I.A.S. Codlea. județul Brașov. Costică Poteră, președintele C.U.A.S.C.
Sibioara. județul Constanta. Gheor
ghe Mandu. directorul Asociației economice intercooperatiste pentru
ingrăsarea taurinelor Ialomița. Ion
Catarig. director general al Direcției
agricole a județului Mureș. Marian
Iagar director al I.A.S. Alexandria,
județul Teleorman. Maria Vintilă,
secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R.. Francisc Oros. pre
ședintele C.A.P Foieni. județul
Satu Mare, Ilie Duvlea, rectorul In
stitutului agronomic din Timișoara,
Aurel Lăzureanu. secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R.,
Ion Avram, director general al Di
recției agricole a județului Ialomi
ța. Costică T. Mișcă, președintele
C.A.P. Bucov. județul Prahova. Tu
dor Done, președintele U.J.C.A.P.
Suceava. Sabina Popescu. secretar
al Comitetului comunal de partid
Polovragi, județul Gorj. Vasile Ma
rin. director general al Direcției agricole a județului Giurgiu. Vasile
Galea, directorul S.M.A. Gruia, ju
dețul Mehedinți. Ilie Chesa. pre
ședintele C.A.P. Mureșeni. județul
Mureș. Toma Drăgan. directorul
Consiliului pentru industrializarea și
achiziționarea
produselor agricole
București. Ilarie Isac. directorul
Institutului de cercetări si producție
pomicolă Mărăcineni — Argeș. Nagy
Ludovic, prim-vicepresedinte al Con
siliului oamenilor muncii al Inspec
toratului silvic al județului Covas-
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Desfășurată în atmosfera de pu
ternică angajare patriotică. în care
oamenii muncii de pe ogoarele tării,
întreaga noastră națiune acționează
pentru a intîmpina cu noi si tot mai
importante succese Conferința Na
țională a partidului, plenara a pus
in lumină multiplele transformări
înnoitoare petrecute în agricultură,
ca de altfel în întreaga viată social-economică a României în anii
socialismului
cu deosebire în pe
rioada de mărețe împliniri inaugu
rată de cel de-al IX-lea Congres al
P.C.R.
Participants la plenară au dat glas
sentimentelor de adîncă dragoste și
prețuire pe care milioanele de lo
cuitori ai satelor le nutresc fată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru
contribuția sa hotăritoare la elabo
rarea si înfăptuirea întregii politici
a partidului și statului nostru, la
dezvoltarea intensivă si moderni
zarea agriculturii românești, la
transformarea revoluționară a între
gii noastre societăți socialiste.
Vorbitorii au exprimat, totodată,
aleasa stimă și cel mai profund res
pect față de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
personalitate de frunte a vieții noas
tre politice, științifice și culturale,
savant de largă recunoaștere interna
țională. a cărei prodigioasă activi
tate este consacrată dezvoltării con
tinue a științei românești, pro
gresului multilateral al patriei.
Dezbaterile au prilejuit reliefarea
rezultatelor obținute în cursul aces
tui an în înfăptuirea Programului
național privind obținerea unor pro
ducții agricole sigure și stabile prin
sporirea productivității solului, mai
buna organizare și folosire a fondu
lui funciar, aplicarea celor mai efi
ciente tehnologii, executarea lucrări
lor agricole la timp și in condiții
superioare de calitate.
A fost relevată experiența bună
dobîndită de unitățile agricole frun

tașe și unele județe. în special de
județul Olt. care in ultimii ani au
obținut producții-record,
chiar în
condiții climatice nu întotdeauna fa
vorabile. subliniindu-se necesitatea
de a fi generalizate experiențele va
loroase, cu o eficientă economică
ridicată.
Participanții la plenară au pus în
evidentă insemnătatea deosebită a
folosirii cit mai judicioase a fondu
lui funciar, înfăptuirii programului
de creștere a suprafeței arabile, res
pectării prevederilor privind struc
tura culturilor, densitatea plantelor,
efectuarea lucrărilor de întreținere
— factori determinant în obținerea
unor recolte bogate. A fost reliefată
cerința de a se acționa cu înalt simț
de răspundere, printr-o organizare
superioară a producției și a muncii,
pentru îndeplinirea prevederilor de
plan, atît în ceea ce privește pro
ducția. cit și livrările la fondul de
stat, condiție esențială a asigurării
unei aprovizionări. corespunzătoare
cu produse agroalimentare a popu
lației și a economiei naționale.
In domeniul zootehniei s-a subli
niat că este necesar să se situeze
în permanentă în centrul atenției
creșterea efectivelor și a producțiilor
la toate speciile — îndeosebi la bo
vine și ovine —. punîndu-se accen
tul pe buna organizare și desfășu
rare a procesului de reproducție. în
grijirea și furajarea optimă a anima
lelor. asigurarea asistentei sanitarveterinare la un nivel corespunzător.
Vorbitorii au evidențiat, totodată,
o serie de măsuri vizind îndeplinirea
programelor speciale privind dezvol
tarea apiculturii, sericiculturii, pis
ciculturii.
Analiz'ind în spirit critic și auto
critic modul în care se acționează
pentru îndeplinirea planului și pro
gramelor aprobate pentru industria
alimentară, numeroși participanti la
dezbateri au scos în relief posibili
tățile largi de folosire eficientă a
materiilor prime, precum și necesi
tatea ca acestea să fie valorificate
corespunzător, prin utilizarea la in
dici superiori a capacităților de pro
ducție. sporirea productivității mun
cii. diversificarea continuă a sorti
mentelor realizate și ridicarea cali
tății acestora..
Dezbaterile au relevat, de aseme
nea, preocupările oamenilor muncii

RAPORT
privind concluziile ce se desprind din activitatea desfășurată de Consiliul
Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
pentru. înfăptuirea orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, referitoare la dezvoltarea agriculturii, pentru
realizarea sarcinilor de plan in primele 5 luni ale acestui an și a programelor speciale
adoptate de Plenara Consiliului Național din decembrie 1986; măsurile ce trebuie
întreprinse de consiliu, de ministere, organele județene de profil și unitățile agricole
în vederea desfășurării în bune condiții a lucrărilor din campania agricolă
de vară și îndeplinirea exemplară a prevederilor planului de stat pe anul 1987
Plenara Consiliului Național
al Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor își propune să analizeze, cit înaltă responsabili
tate și exigentă, activitatea șl
rezultatele obținute pe primele
cinci luni din acest an. în lumi
na hotăririlor Congresului al
XIII-Iea al Partidului Comunist
Român, a orientărilor și a sarci
nilor desprinse din magistralele
cuvîntări rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara
noastră din decembrie 1986 și la
ședința de închidere a progra
mului de pregătire și instruire
a organizatorilor de partid, pre
ședinți ai consiliilor agroindus
triale de stat și cooperatiste.
Totodată, plenara este chema
tă să stabilească măsuri ferme
pentru îndeplinirea prevederilor
planului de stat pe 1987 și a
programelor speciale aprobate
de conducerea partidului in ve
derea obținerii unor producții
mari. în condiții de eficiență
economică. pentru creșterea
contribuției acestei ramuri de
bază a economiei naționale la
continua propășire a țării, ri
dicării gradului de civilizație
materială și spirituală a poporu
lui nostru.
Raportăm plenarei că. în pri
mele cinci luni din acest an, in
agricultură, industria alimenta
ră. silvicultură și gospodărirea
apelor a continuat să se dez
volte baza tehnico-materială,
există o preocupare susținută,
intr-un număr tot mai mare de
unități, pentru modernizarea și
intensificarea producției, pentru
înscrierea pe coordonatele revo
luției tehnico-științifice și ale
noii revoluții agrare. Referitor Ia
desfășurarea campaniei agricole
de primăvară s-a subliniat că in
această perioadă oamenii mun
cii de pe ogoare au desfășurat
o amplă bătălie pentru insămînțarea grabnică a culturilor,
acordindu-se o atenție deosebită
programului de însămințare a
culturilor intensive.
Raportul prezintă în continua
re modul cum se înfăptuiesc
sarcinile cuprinse în Programul
de creștere a suprafeței arabile
în cultură pe anul 1987: Progra
mul de organizare a teritoriului
și asolamentelor și de creștere a
fertilității solurilor în perioada
1986—1990 ; Programul de pu
nere în funcțiune a capacităților
de irigații, a lucrărilor de dese
care și combatere a eroziunii so
lului prevăzute în planul pe x

- TEXT PRESCURTAT 1987. precum și programele din
horticultura.
Au fost prezentate, de aseme
nea, rezultatele obținute in
înfăptuirea obiectivelor cuprinse
în Programul de creștere a
efectivelor de animale, subli
niindu-se necesitatea ca Minis
terul Agriculturii, organele agri
cole județene, conducerile unită
ților să acționeze ferm pentru
îndeplinirea tuturor prevederi
lor. acordind o atenție deosebită
organizării sectoarelor speciale
de creștere a vițelelor de repro
ducție. furajării și îngrijirii co
respunzătoare a acestora. în ra

țional al Agriculturii. Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor.
în acest sector ne bucurăm
de sprijinul deosebit al Comi
tetului Național pentru Știință
și Tehnologie, personal al tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.
în continuare este necesar ca
Academia de Științe Agricole și
Silvice, institutele, stațiunile de
cercetări să-și intensifice efor
turile pentru crearea de noi
soiuri și hibrizi de plante, de
noi linii și rase de animale, să
perfecționeze tehnologiile de

Raport prezentat de tovarășul
CORNEL PACOSTE, președintele Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
port se arată, totodată, că este
necesar să se aplice măsuri hotărite pentru reducerea drastică
a numărului animalelor tăiate
in unități sub greutatea prevă
zută de lege. Pentru aceasta,
medicii veterinari trebuie să se
implice direct in activitatea de
creștere a animalelor din toate
sectoarele și să impună măsuri
hotărîte de respectare a norme
lor de furajare și îngrijire a
animalelor, de prevenire și
combatere a Îmbolnăvirilor. S-a
menționat că rezultatele nesatis
făcătoare obținute în sectorul
zootehnic se datoresc, în primul
rind. neasigurării furajelor can
titativ și calitativ, conform ne
cesarului. in funcție de efecti
vele de animale și producțiile
planificate. Ca urmare, se im
pune luarea de măsuri energice
pentru ca furajele cosite să fie
depozitate, iar efectivele de ani
male să fie hrănite pe pășuni,
în păduri pășunabile.
Raportul subliniază că în rea
lizarea sarcinilor deosebite ce
revin agriculturii în acest an in
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, un rol important
revine cercetării științifice. La
baza activității de cercetare ști
ințifică din agricultură au stat
indicațiile prețioase ale secre
tarului general al partidului
date la plenara Consiliului Na

cultivare a plantelor și de creș
tere a animalelor. inclusiv a
biotehnologiilor care să asigure
niveluri de producție ridicate în
toate zonele țării. Totodată, cer
cetarea științifică trebuie să . se
integreze mai mult în activi
tățile din unitățile de producție
pentru aplicarea și generaliza
rea noutăților din tehnica și
știința agricolă, să asigure efi
cienta economică la nivelul nor
mativelor de costuri 1 aprobate.
Așa cum a subliniat în repe
tate rînduri secretarul general
al, partidului, trebuie să înțele
gem că toți oamenii de știință,
cercetătorii, dar și tehnicienii,
specialiștii din toate unitățile,
oamenii muncii, țărănimea tre
buie să se angajeze împreună
pentru a asigura îmbunătățirea
radicală a activității în agricul
tură.
In legătură cu realizarea pla
nului de investiții. în raport se
subliniază necesitatea ca Minis
terul Agriculturii, Departamen
tul agriculturii de stat, direcții
le agricole județene să ia mă
suri imediate de asigurare a
documentațiilor tehnico-economice. să se asigure condițiile de
decontare a lucrărilor prestate
și să intervină cu forte proprii
în special la obiectivele cu ter
mene de punere în funcțiune
scadente în perioada imediat

următoare. Totodată, întreaga
activitate trebuie să se concen
treze pe reducerea costurilor, a
consumurilor specifice, utiliza
rea judicioasă și eficientă a car
buranților. energiei electrice și
a materialelor, folosirea inten
sivă a utilajelor de construcții.
Așa cum a subliniat in
repetate rinduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului — se arată
în raport — activitatea din agricultură trebuie să se desfă
șoare sub semnul aplicării con
secvente a principiilor noului
mecanism economico-financiar.
Analiza activității economice pe
primele cinci luni arată că pe
ansamblul Ministerului Agricul
turii s-a realizat în această pe
rioadă o depășire a producțieimarfă industrială cu circa 600
milioane lei. cu peste 1.3 mi
liarde lei mai mult fată de aceeași perioadă a anului trecut.
în raport se subliniază că îm
bunătățirea activității economico-financiare a unităților agri
cole cooperatiste și trecerea la
aplicarea unui program de re
dresare a celor cu situație eco
nomică financiară deficitară nu
se pot realiza fără o îmbună
tățire esențială a muncii de or
ganizare și conducere la toate
nivelurile. Trebuie să se urmă
rească în permanență felul în
care se realizează prevederile
din bugetele de venituri și chel
tuieli. să fie sprijinite unitățile
în realizarea încasărilor, să se
prevină și să se oprească orice
cheltuială neeconomicoasă. să
se aplice sancțiunile prevăzute
de lege celor care se fac vinovati de cheltuirea nelegală a
fondurilor bănești, de slaba
gospodărire a bunurilor mate
riale. de nerespectarea legilor
statului.
Pornind de la criticlle formu
late la adresa, activității desfă
șurate în anul 1986, pe baza in
dicațiilor și orientărilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție,
uniunile județene, conducerile
unităților agricole cooperatiste
au pus în centrul preocupărilor
mobilizarea cooperatorilor și a
celorlalți locuitori ai satelor la
executarea, potrivit tehnologii
lor. a lucrărilor agricole. îmbu
nătățirea organizării producției
și a muncii, antrenarea în mai
mare măsură a tuturor coope
ratorilor la conducerea întregii
activități din unități" și crește

din silvicultură pentru asigurarea
bunei conservări a fondului forestier
și exploatarea sa rațională, pentru
realizarea tuturor prevederilor din
programul de întreținere și regene
rare a pădurilor, pentru valorifica
rea superioară a tuturor produselor
pe care le oferă pădurea.
Plenara a evidențiat insemnătatea
angajării ferme a tuturor celor ce
lucrează în domeniul gospodăririi
apelor pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan, privind efectuarea lu
crărilor de îndiguiri, regularizări de
riuri. canalizări, baraje, amenajarea
lacurilor de acumulare cu folosință
complexă, pentru protejarea mediu
lui natural și păstrarea purității
apelor.
Arătind că planul pe 1988 are la
bază hotăririle adoptate de Con
gresul al XIII-Iea al partidului, te
zele. orientările și indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu privind
dezvoltarea și modernizarea agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor,
cei ce au luat cuvîntul la plenară
au subliniat că prevederile pentru
anul viitor țin seama, de potențialul
real al acestor sectoare de activi
tate, de cerințele sporite ale dezvol
tării economico-sociale a patriei
noastre, îndeplinirea lor impunîndu-se ca principala sarcină a tutu
ror celor ce lucrează în acest do
meniu. S-a apreciat în mod unanim
că realizarea indicatorilor de plan
pe acest an și pe 1988 cere mobili
zarea deplină a resurselor materiale
și umane, sporirea la toate nivelu
rile a preocupării pentru creșterea
eficienței economioe in toate sectoa
rele de activitate, pentru intărirea
ordinii și disciplinei în fiecare uni
tate, la fiecare loc de muncă.
Participanții la dezbateri au sub
liniat importanța aplicării riguroase
a acordului global, a principiilor
noului mecanism economico-financiar, utilizării cu maximă chibzuință
a forței de muncă, a resurselor ma
teriale și financiare, adoptării unor
măsuri ferme de economisire a
energiei și combustibililor, de pre
venire și combatere a oricărei for
me de risipă, astfel incit fiecare
unitate să-și desfășoare activitatea
în condiții de rentabilitate și efi
cientă sporite.
In numele tuturor lucrătorilor

rea răspunderii lor în realiza
rea prevederilor din planurile
de producție și bugetele de ve
nituri și cheltuieli. Se acțio
nează îh continuare pentru mo
bilizarea cooperatorilor, a tu
turor locuitorilor satelor la exccutarea la timp și de cali
tate a lucrărilor de sezon, în
vederea obținerii unor producții
sporite în acest an.
Referitor la programul cam
paniei de vară, in raport se
subliniază că pină la începerea
secerișului trebuie executat un
volum mare și complex' de lu
crări. care impune mobilizarea,
tuturor locuitorilor satelor, folo
sirea la întreaga capacitate a
mijloacelor mecanice, organiza
rea exemplară a activității pen
tru strîngerea la timp și fără
pierderi a producției, precum și
executarea celorlalte lucrări
specifice perioadei de vară.
Concomitent cu aceste lucrări,
trebuie efectuate întreținerea
culturilor, irigatul, transportul
îngrășămintelor organice, amen
damentelor, afinarea adîncă a
solului și alte lucrări agropedoameliorative. In vederea înca
drării în perioadele optime a
recoltării păioaselor. Ministerul
Agriculturii va stabili cu fiecare
județ in parte data începerii și
încheierii recoltării, astfel in
cit strîngerea recoltei de orz să
se încheie în trei-patru' zile,
iar a griului în 8—10 zile. Este
necesar să se urmărească per
manent stadiul de coacere a
cerealelor, pentru ca recoltarea
să înceapă la timpul optim,
întreaga activitate se va orga
niza pe formații complexe, care
vor executa simultan recoltatul,
transportul producției, elibera
rea terenului și însămințarea
culturilor duble.
Consiliile populare, organele
agricole județene, băncile agri
cole. conducerile unităților vor
instrui și nominaliza prin de
cizie împuterniciții pe grupe de
combine, care să urmărească și
să răspundă de recoltarea si va
lorificarea corespunzătoare a
producției agricole. în conformi
tate cu prevederile legislației in
vigoare. întreprinderile benefi
ciare ale produselor agricole vor
trebui să se pregătească temei
nic pentru preluarea întregii
recolte, inlăturindu-se orice sta
ționare a mijloacelor de trans
port. O atenție deosebită tre
buie să se acorde atît în I.A.S.,
cit și în S.M.A. recepționării
calitative a reparațiilor. îndeo
sebi a etanșării combinelor, a
mijloacelor de transport și proba
funcțională a acestora.
Avînd în vedere talia joasă
a cerealelor păioase de toamnă
din acest an din unele zone ale
țării, se impune luarea unor
măsuri speciale la pregătirea
combinelor și la recoltare, pen
tru a fi evitate în totalitate
pierderile.
Trebuie să se acorde toată
grija recoltării loturilor semincere pentru asigurarea necesa
rului de sămînță și a fondului
de rezervă din categorii biolo
gice superioare. în care sens vor
trebui recunoscute suplimentar
unele suprafețe de griu, orz,
orzoaică de toamnă și orzoaică
de primăvară, precum și depo
zitării semințelor. Totodată,
trebuie să se acorde o mare atenție realizării programului de
culturi duble, in care scop este
necesar să se acționeze astfel
îneît concomitent cu recoltarea
să se asigure eliberarea terenu
lui și efectuarea într-un timp
cit mai scurt a însămîntărilor.
In ceea ce privește culturile
de primăvară, ele au o anumită
întîrziere în dezvoltare, de aceea este necesară mobilizarea
tuturor forțelor pentru execu
tarea lucrărilor de întreținere,
pentru fertilizarea parțială o
dată cu prașilele.
Eeferindu-se la activitatea din
industria alimentară, raportul
arată că oamenii muncii din această ramură, acționind în spi
ritul documentelor de partid, al
indicațiilor și orientărilor de o
excepțională însemnătate date
de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la plenara din decembrie 1986

ogoarelor, vorbitorii s-au angajat să
acționeze cu hotărire pentru înde
plinirea în oele mai bune condiții a
sarcinilor de plan pe anul în curs,
pe 1988 și pe întregul cincinal, pen
tru obținerea unor producții tot mai
mari, pe măsura puternicului poten
țial de care dispune agricultura
noastră socialistă, pentru inlăptuirea exemplară a obiectivelor noii
revoluții agrare.
In continuare, plenara a aprobat
în unanimitate proiectul Planului
unic de dezvoltare a agriculturii,
industriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor pe anul 1988,
precum și celelalte documente
aflate pe ordinea de zi.
A fost adoptată, de asemenea,
Hotărîrea Plenarei lărgite a Consi
liului Național al Agriculturii. In
dustriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor.
Primit cu’ deosebită căldură, cu
cele mai alese sentimente de
dragoste,
stimă și
recunoștin
ță, a luat cuvintul, in înche
ierea lucrărilor plenarei, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost urmă
rită cu deosebit interes și deplină
aprobare, fiind subliniată în repe
tate rînduri cu vii și îndelungi aplauze. Cei prezenți au aclamat cu
însuflețire, au scandat cu putere
numele partidului și al secretarului
său general.
Exprimînd gîndurile și sentimen
tele participanților la lucrările
plenarei, președintele Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
In numele tuturor participanților
la Plenara Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare.
Silviculturii și Gospodăririi Apelor,
vă adresăm cele mai vii și respec
tuoase mulțumiri pentru orientările
și indicațiile deosebit de prețioase
cuprinse în magistrala dumnea
voastră expunere.
Convinși fiind că de realizarea lor

depinde mersul înainte al agricultu
rii românești, vă asigurăm, mult
stimate tovarășe secretar general,
că aceste orientări și indicații vor
reprezepta pentru Consiliul Națio
nal, pentru întreaga țărănime, pen
tru toți muncitorii, tehnicienii, spe
cialiștii și cadrele din agricultură,
pentru organele și organizațiile de
partid un amplu și mobilizator pro
gram de lucru în vederea perfecțio
nării activității din agricultură, ri
dicării aoesteia la nivelul sarcinilor
și exigențelor actualei etape a con
strucției socialiste in scumpa noas
tră patrie.
Membrii consiliului, toți oamenii
muncii din agricultură, din indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor se angajează
solemn ca, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, să nu
precupețească nici un efort, să facă
totul, să dăruiască Întreaga lor pri
cepere și putere de muncă pentru
îndeplinirea cu succes a sarcinilor
ce ne revin in acest an și pe între
gul cincinal, pentru a ne aduce ast
fel o contribuție sporită la înflo
rirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România, la creș
terea bunăstării poporului.
Plenara a luat sfirșit într-o at
mosferă entuziastă, de puternică an
gajare patriotică.
Cei prezenți au aplaudat și ova
ționat îndelung, au scandat din nou,
minute în șir, „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și ponorul !“.
Puternic mobilizați de indicațiile
și îndemnurile adresate de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
participanții
la plenară au reafirmat vibrant
voința oamenilor muncii din agri
cultură, industria alimentară, din
domeniul silviculturii și gospodări
rii apelor, a tuturor locuitorilor de
la sate de a acționa cu hotărîre, cu
înaltă responsabilitate, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de
partid, pentru traducerea in viață a
orientărilor secretarului general al
partidului,
pentru
îndeplinirea
exemplară a planului și programe
lor aprobate, a obiectivelor noii re
voluții agrare, a hotăririlor istori
cului Congres al XIII-Iea al Parti
dului Comunist Român.

a Consiliului Național, Ia șe
ramură. în proporție de 112,4 la
dința Comitetului Politic Exe
sută. O atenție deosebită s-a acutiv din 30 ianuarie 1987, au
cordat regenerării la zi a su
obținut pe primele cinci luni
prafețelor parcurse cu ultima
ale acestui an realizări impor
tăiere. împăduririi unor poieni
tante.. Astfel, s-a înregistrat o
și goluri neregenerate, precum
creștere la producția-marfă in
și suprafețelor scoase temporar
dustrială de 10,7 la sută față de
din fondul forestier, urmărin
perioada corespunzătoare a anu
du-se insistent aplicarea preve
lui 1986.
derilor programelor speciale inCu toate acestea, rezultatele
tocmite privind Împădurirea
obținute în anul 1987 se situează
unor terenuri degradate și in
sub nivelul sarcinilor și posibi
alunecare din județele Vrancea,
lităților existente. Aceste neBuzău, Tulcea și Constanța.
realizâri au condus la utilizarea
Planul de investiții in silvicul
incompletă a capacităților de
tura a fost realizat, iar sarcini
producție și a ^forței .ie .muncă,
le‘privind exportul au fost în
cu consecințe asupra indicatori
deplinite/ Pentru perioada ur
lor economico-financiari.
mătoare. Ministerul Silvicultu
O parte din nerealizări pu
rii trebuie să ia măsuri în veteau fi diminuate, dacă colec s derea realizării ritmice a pla
tivele de conducere din centra
nului și programelor speciale,
le si unități industriale, specia
asigurîndu-se astfel îndeplini
liștii din cercetare și minister
rea exemplară a prevederilor
s-ar fi preocupat într-o măsură
pe acest an.
mai mare de valorificarea su
In domeniul gospodăririi ape
perioară a materiilor prime, de
lor s-a urmărit realizarea sar
generalizarea aplicării tehnolo
cinilor cuprinse în programele
giilor noi. de respectarea cu
pentru amenajarea bazinelor
strictețe a rețetelor de fabrica
hidrografice, protejarea calității
ție. normelor de consum și a
factorilor de mediu, s-au readisciplinei tehnologice, valo
nalizat documentațiile de exe
rificarea integrală și eficientă a
cuție pentru toate lucrările din
subproduselor din toate subraplan, găsindu-se soluții tehnice
murile industriei alimentare și
îmbunătățite care au condus la
organizarea unor activități com
reducerea consumurilor de ma
plementare.
terii prime și materiale.
In vederea realizării sarcini
Trebuie arătat însă că nu în
lor de export pe anul 1987 s-au
totdeauna a fost mobilizată
luat măsuri deosebite pentru
populația pentru realizarea lu
asigurarea fondului de marfă și
crărilor de întreținere a albii
valorificarea acestuia. în prin
lor riurilor. se produc încă pier
cipal. producția de export s-a
deri importante de apă în pro
realizat prin unități specializate
cesele tehnologice ale între
care au fost sprijinite în asigu
prinderilor și in locuințele ce
rarea cu prioritate a materiilor
tățenilor.
prime și a bazei tehnico-matePentru asigurarea unei gos
riale.
podăriri raționale cantitative și
Pe lingă programele de per
calitative a apelor. Consiliul
fecționare a organizării și mo
Național al Apelor va trebui să
dernizare a proceselor de pro
ia măsuri pentru exploatarea
ducție și programele speciale
optimă a acumulărilor, urmă
de dezvoltare a fiecărei subrirea bunei exploatări a stații
ramuri a industriei alimentare,
lor și instalațiilor de epurare a
o atenție deosebită s-a acordat
apelor uzate Ia parametrii pro
realizării programelor priori
iectați și a instalațiilor de pu
tare ale industriei alimentare
rificare a gazelor in vederea
elaborate din indicația și sub
protecției mediului înconjurător.
directa îndrumare a tovarășului
In legătură cu proiectul pla
Nicolae Ceaușescu.
nului pe 1988, care are la bază
Pentru eliminarea neajunsu
hotăririle adoptate de Congre
rilor, precum și pentru realiza
sul al XIII-Iea al partidului, te
rea sarcinilor de plan pe anul
zele, orientările și indicațiile
1987. conducerea Ministerului
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Industriei Alimentare și a cen
secretarul general al partidu
tralelor trebuie să acționeze în
lui. privind dezvoltarea agricul
următoarele direcții : să impul
turii. industriei alimentare, sil
sioneze împreună cu Ministe
viculturii și gospodăririi apelor,
rul Agriculturii preluarea inte
raportul relevă că, în cadrul
grală și ritmică a animalelor și
structurii culturilor, se va acor
laptelui potrivit graficelor zil
da in continuare prioritate ce
nice stabilite ; să întocmească
realelor, obiectiv fundamental
pentru fiecare subramură a in
în întreaga activitate din agri
dustriei alimentare programe
cultură pentru satisfacerea ne
de recuperare a restanțelor și
cesarului de materii prime al
îndeplinire a sarcinilor de plan,
industriei alimentare, consu
urmărindu-se zilnic modul de
mului populației și furajelor
realizare de către conducerea
concentrate pentru animale.
ministerului și a centralelor
Sporirea producției vegetale
care. în spiritul creșterii com
este bazată pe folosirea deplină
petențelor și răspunderii ca ti
și eficientă a pămîntului —
tular direct de pian, să acțio
principalul mijloc de producție
neze mai ferm pentru realiza
din agricultură. Proiectul pla
rea tuturor sarcinilor, și în spe
nului pe anul viitor prevede ca
cial a celor de export.
suprafața arabilă să crească,
Consiliul de conducere al mi
îndeosebi pe seama valorificării
nisterului și centralelor trebuie
unor categorii de folosință in
să acționeze pentru mai buna
ferioară. a reducerii unor tere
organizare a muncii și folosirea
nuri ocupate cu construcții,
forței de muncă, precum și pen
prin aplicarea măsurilor stabi
tru introducerea în toate unită
lite pentru sistematizarea ora
țile a ordinii și disciplinei, asișelor și satelor și a altor ac
gurîndu-se astfel condițiile ne
țiuni de valorificare a unor te
cesare înfăptuirii prevederilor
renuri în prezent neproductive
de plan pe acest an.
sau slab productive.
In domeniul industriei ali
Anali^nd rezultatele obținute
mentare, propunerile pentru
în silvicultură, raportul relevă
anul 1988 urmăresc creșterea
că. acționîndu-se în spiritul in
gradului de industrializare a
dicațiilor. orientărilor și sarci
materiilor prime, diversificarea
nilor date de tovarășul
produselor alimentare, perfec
Nicolae Ceaușescu. secretarul
ționarea tehnologiilor de fabri
general al partidului, pentru
cație. creșterea productivității
mai buna gospodărire a fondu
muncii si reducerea costurilor de
lui forestier. oamenii muncii
producție. întărirea disciplinei
din acest sector au obținut re
tehnologice și a controlului de
zultate pozitive îp îndeplinirea
calitate, asigurarea unor condi
principalilor indicatori de plan
ții de igienă corespunzătoare,
pe primele cinci luni ale anu
lui 1987. Astfel, valoarea pro
satisfacerea în condiții mai
bune a cerințelor consumatori
ducției unităților silvice s-a re
lor interni și a altor nevoi ale
alizat cu o depășire de peste 60
economiei naționale.
milioane Iei. obținută îndeosebi
Sarcinile pentru silvicultură
pe seama valorificării superioa
în anul 1988 au în vedere mă
re a principalelor produse ale
surile pentru mai buna gospo
pădurii din sezonul actual.
dărire a fondului forestier prin
Campania de împăduriri s-a
încheiat prin realizarea planu
limitarea tăierilor de masă lem
lui campaniei de primăvară, pe
noasă șl creșterea suprafețelor

împădurite. Se va acționa pen
tru punerea în circuitul econo
mic. prin împădurire, a terenu
rilor excesiv degradate și în alunecare, inapte pentru agricul
tură. Pentru crearea unor pă
duri mai productive se va acorda o atenție mai mare re
generării pe cale naturală, se va
urmări introducerea in cultură
a speciilor autohtone, valoroase,
de rășinoase și foioase.
Prevederile din domeniul gos
podăririi apelor urmăresc valo
rificarea cpmple.xă a potențialu
lui existent pentru satisfacerea
cerințelor de apă ale economici
naționale, valorificarea poten
țialului hidroenergetic al ape
lor. apărarea localităților, obiec
tivelor economice și terenurilor
împotriva inundațiilor.
întreaga structură a planului
pe anul 1988 în agricultură, in
dustria alimentară, silvicultură
și gospodărirea apelor se ba
zează pe creșterea eficientei
economice prin aplicarea măsu
rilor prevăzute în programul de
îmbunătățire a organizării și
modernizare a proceselor de pro
ducție. a normativelor economico-financiare. creșterea în ritm
susținut a productivității mun
cii. asigurînd astfel o gospodă
rire judicioasă a mijloacelor
materiale și bănești.
In încheiere, in raport se
arată : Realizarea planului de
dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și
gospodăririi anelor, in acest an
și în anul viitor, impune mobi
lizarea deplină a resurselor ma
teriale și umane, dezvoltarea la
toate nivelurile a preocupării și
răspunderii pentru moderni
zarea. intensivizarea și creșterea
eficienței economice în toate
sectoarele de activitate.
Dispunem de o bază tehnicomaterială corespunzătoare și de
programe care jalonează dez
voltarea în fiecare domeniu.
Hotăritoare sînt acum, așa cum
a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, munca or
ganizatorică. creșterea eforturi
lor și răspunderii fiecăruia pen
tru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor care îi revin la lo
cul său de activitate.
Trăgind toate învățămintele
din activitatea desfășurată pină
acum. Ministerul Agriculturii,
Ministerul Industriei Alimentare
și al Achiziționării Produselor
Agricole, Ministerul Silvicultu
rii, Consiliul Național al Ape
lor, Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție. organele agricole ju
dețene. trusturile, conducerile
C.U.A.S.C. și unităților agri
cole trebuie să-și îmbunătă
țească radical stilul de muncă.
Biroul executiv al Consiliului
Național al Agriculturii trebuie
să se implice cu mai multă fer
mitate. să acționeze cu toată
răspunderea pentru rezolvarea
operativă a problemelor pe care
le ridică producția.
In stilul și metodele de mun
că ale membrilor biroului, ale
întregului Consiliu Național,
accentul trebuie pus pe activi
tatea practică, direct in unități,
nu pe centralizarea de date sta
tistice. pe întocmirea de infor
mări. care sustrag cadrele de la
sarcinile lor de bază și care de
fapt nu rezolvă problemele cu
care se confruntă unitățile
agricole.
Situind permanent în centrul
activității orientările și indica
țiile de mare valoare, teoretică
și practică, date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, președin
tele Republicii, să acționăm cu
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea exemplară a prevederilor
de plan, pentru obținerea unor
producții superioare de calitate,
rentabile, la nivelul cerințelor
si obiectivelor revoluției teh
nico-științifice, ale noii revolu
ții agrare. în scopul sporirii
aportului agriculturii la dezvol
tarea necontenită a țării și creș
terii bunăstării întregului nos
tru popor.
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a II-a)

Vă mulțumim încă o dată în
modul cel mai respectuos pen
tru sprijinul direct, nemijlocit,
de care am beneficiat din
partea dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe se
cretar general, pentru ca jude
țul Olt să se dezvolte continuu,
să se înscrie între județele

fruntașe ale țării. Din adîncul
inimii vă dorim, mult iu
bite' și stimate tovarășe
Nicolas Ceaușescu. mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, ani
mulți fericiți, pentru înaintarea
neabătută a României pe dru
mul luminos al socialismului și
înfăptuirea pe pămîntul patriei
a visului de aur al omenirii
— comunismul.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU CZEGE
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimafi tovarăși,

Desfășurîndu-se în atmosfera
de puternică angajare revolu
ționară și intensă activitate
creatoare cu care toți lucrăto
rii ogoarelor. întregul popor
omagiază împlinirea unui sfert
de veac de la încheierea coo
perativizării. amplu și profund
proces revoluționar care a mar
cat crearea economiei socialis
te unitare, triumful relațiilor
noi. socialiste, atit la orașe cit
și la sate, actuala plenară de
monstrează o dată în plus grija
pe care dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, o purtați dezvoltă
rii unei agriculturi moderne, in
tensive. înfloririi multilaterale
a patriei noastre socialiste.
Ne este deosebit de plăcut să
subliniem și cu acest prilej, asa
cum am făcut-o întotdeauna, cu
înaltă mîndrie patriotică și cu
profundă recunoștință, rolul
hotărîtor pe care dumneavoas
tră. mult stimate si iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. l-ați
avut în întreaga perioadă a
desfășurării procesului coopera
tivizării. contribuția decisivă pe
care ați adus-o in anii ce au
urmat după Congresul al IXlea. in fundamentarea opțiunii
strategice a partidului nostru,
de a realiza o agricultură mo
dernă. intensivă 'si de înaltă
productivitate.
Este meritul
dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, de a fi
elaborat. cU clarviziunea și pro
funzimea științifică ce vă ca
racterizează întreaga gîndire,
teze originale, cutezătoare, pri
vind reconsiderarea locului si
rolului agriculturii in dezvolta
rea generală a țârii, de a fi ac
ționat pentru zpa această să de
vină o ramură de bază a eco
nomiei naționale, cu o contribu
ție mereu sporita la creșterea
venitului național, la asigurarea
bunurilor agroalimentare nece
sare populației, la aprovizio
narea industriei cu materii pri
me, precum și la satisfacerea
altor cerințe. Dumneavoastră
vă datorăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae'Ceaușescu,
conceptul original al noii revo
luții agrare, proces complex cu
multiple și profunde implicații
vizînd transformările adinei ce
trebuie realizate atit în dome
niul forțelor de producție, în
cel al relațiilor de producție. în
organizarea și conducerea agri
culturii. cit si in modul de a
gîndi și a acționa al oamenilor
muncii din această ramură, pen
tru creșterea puternică a pro
ducției vegetale și animale.
Este pentru noi o deosebită
cinste să aducem și cu acest
prilej un cald și respectuos
omagiu tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceausescu,
militant de frunte al vieții po
litice. sociale și științifice, pen
tru contribuția adusă, cu înaltă
competentă și răspundere co
munistă. la fundamentarea si
punerea în aplicare a vastelor
planuri și programe de dezvol
tare a patriei. Ja înflorirea ști
inței. invătămîntului si culturii
naționale, la promovarea nou
lui. a valorilor de vîrf ale cer
cetării tehnico-stiintifice în în
treaga V'ată economică si socia
lă a tării.
Anii care au trecut de la mo
mentul memorabil al organiză
rii pe baze noi a agriculturii
înseamnă și pentru unitatea
noastră adevărata istorie. Cum
am putea uita oare că am por
nit la drum cu o zestre ce nu
depășea 130 hectare teren
agricol. 10 animale de muncă,
cîteva atelaje și unelte agrico
le. Sugestiv pentru acest drum
al împlinirilor este, faptul că.
in prezent, valoarea proprietății
obștești a cooperativei agricole

din Salonta se ridică la peste
300 milioane lei. Secretul aces
tor izbînzi nu este altul decît
munca bine făcută. în toate
sectoarele, alocarea în fiecare
an a peste 33 la sută din bene
ficiile realizate pentru fondul
de dezvoltare în scopul conso
lidării unității. Angajîndu-ne
cu toate forțele pentru cultiva
rea științifică a pămîntului și
folosirea cu maximă eficiență a
bogatei baze tehnico-materiale
puse la dispoziție de industria
socialistă am realizat în primul
an al actualului cincinal pro
ducții de grîu și porumb pen
tru care unitatea noastră a fost
distinsă cu înaltul titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agra
re". Sîntem hotărîți să ne men
ținem pe acest loc fruntaș.
Starea de vegetație, atît la păioase. cit și la culturile însămînțate în primăvară, oferă garan
ția unor recolte sporite, la ni
velul exigențelor noii revoluții
agrare.
în spiritul indicațiilor dum
neavoastră, mult Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. am acordat,
în ultimii ani, o importanță
deosebită aplicării normelor de
organizare a terenurilor în sole
și parcele optime, in vederea
asigurării unui control cit mai
riguros al executării lucrărilor
agricole la un înalt nivel cali
tativ. Fertilizăm anual cu în
grășăminte organice 26—30 la
sută din suprafața arabilă, aplicind în fiecare an circa 110 mii
tone îngrășăminte naturale în
complex cu amendamente pen
tru corectarea acidității solului.
Valorificăm pe scară tot mai
largă rezultatele obținute pe lo
turile experimentale ale coope
rativei. cohlucrînd eficient cu
stațiunile de cercetare. Ca ur
mare. producția medie realizată
la hectar a sporit, comparativ
cu 1970, de peste 4 ori la griu
și de peste 8 ori la porumb. în
1986 realizind o producție tota
lă de cereale de 22 mii tone.
Transpunînd in fapt prețioasele
dumneavoastră indicații și orientări. am dezvoltat susținut
zootehnia, zestrea acestui sector
reprezentînd 71 la sută din ave
rea obștească a cooperativei.
Transformarea activității agricole într-o variantă a mun
cii industriale a ridicat produc
tivitatea muncii la 203 mii lei
pe cooperator, cîstigul mediu
anual depășind 36 mii lei pe
persoană activă. Despre răspun
derea și hărnicia cooperatorilor
noștri vorbește și faptul că ei
realizează în medie 304 zile ca
lendaristice lucrătoare pe an.
Aplicarea cu consecventă a me
canismului economico-financiar
a determinat realizarea in anul
precedent a unui volum de be
neficii de aproape 21 milioane
lei, dublu față de cel planificat.
Profund recunoscători pentru
contribuția inestimabilă pe care
ați adus-o la cooperativizarea
agriculturii, la transformarea
revoluționară a satului româ
nesc, la înfăptuirea unei agri
culturi intensive, de înalt ran
dament, fapt evidențiat cu stră
lucire și de semnificativa dis
tincție — Medalia comemorati
vă ,.25 de ani de la înctieierea
cooperativizării în Republica
Socialistă România" — ce v-a
fost decernată dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, și mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu,
mulțumindu-vă din adîncul ini
milor pentru prețioasele indica
ții pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei de lucru pe care
ați întreprins-o zilele trecute în
unitatea noastră, vă asigurăm
că orientările și îndemnurile
primite constituie pentru noi
un cuprinzător program de
lucru. Sîntem, ferm hotărîți să
acționăm cu răspundere spori
tă pentru aplicarea neabătută
în viață a hotăririlor plenarei
noastre. întîmpinînd cu noi și
însemnate succese Conferința
Națională a partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
VASILICA POPESCU
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu.
Mult iubită si stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimat) tovarăși,

în numele comuniștilor, al tu
turor lucrătorilor
ogoarelor

brăilene. doresc să exprim cele
mai calde si vii sentimente de
aleasă prețuire si- înaltă recu
noștință fată de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. inflăcărat
patriot revoluționar, eminent
conducător a! partidului st sta
tului nostru, care vă consacrați

cinema
• Cuibul
de
viespi :
GLORIA
(47 46 73) - 9: 11,15: 13.30: 13,45; 18:
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9: 11;
13.15: 15.30; 17.45: 20
• Pistruiatul
I—II :
GIULE$TI
(17 55 46) — 9: 12: 15; 18,
VOLGA
(79 71 26) — 9: 12; 15; 18
• Pistruiatul III : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19. FEROVIAR
(50 31 40) - 9: 11.15: 13.30; 13.45; 18;
20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11.15:
13,30; 15.45: 18: 20
• Cucoana Chirița : LIRA (31 71 71)
- 9: 11; 13; 15; 17: 19 ; la grădină —
20.30. ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 13;
17; 19: Ia grădină — 20.30

întreaga viată si activitate edi
ficării României socialiste, feri
cirii poporului român, cauzei
păcii și colaborării în lume.
Cu legitimă mîndrie patrioti
că. țărănimea cooperatistă aduce
acum, cînd se împlinesc un
sfert de veac de la așezarea
agriculturii pe baze socialiste
si 22 de ani de la istoricul
Congres al IX-lea al partidului,
cea mai fierbinte cinstire con
tribuției dumneavoastră decisi
ve. inestimabile la elaborarea
si fundamentarea politicii agra
re a Partidului Comunist Ro
mân. la definirea locului și ro
lului agriculturii în economia
națională, a concepției origina
le privind înfăptuirea noii re
voluții agrare în România.
Obiectivele acestei noi etape
de profunde transformări in
viata satului românesc se inte
grează armonios cu vasta dum
neavoastră operă de înaltă va
loare științifică si cutezanță re
voluționară. ilustrează impre
sionanta dumneavoastră capa
citate. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. de a desci
fra într-o viziune novatoare,
creatoare. cursul dezvoltării
economico-sociale a tării noas
tre si de a formula soluții ori
ginale. viabile în măsură să
asigure ridicarea patriei pe noi
culmi de civilizație si progres,
să-î accelereze mersul înainte
spre orizonturile luminoase ale
comunismului.
O contribuție tot mai Impor
tantă în dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste au avut-o,
în ultimele decenii, cercetarea
științifică și învățămîntul. care,
sub conducerea tovarășei acade
mician doctor inginer Elena
Ceausescu, eminent om politic
si savant de largă recunoaște
re internațională, au fost orien
tate în mod constant spre ela
borarea. si generalizarea tehno
logiilor moderne, de înaltă efi
cientă si productivitate, promo
varea metodelor eficiente de
utilizare a pămîntului si de or
ganizare a producției, obținerea
de noi soiuri de plante si rase
de animale de mare producti
vitate. pregătirea cadrelor de
specialiști în consens cu exi
gentele dezvoltării moderne a
patriei.
Exprimîndu-mi deplinul acord
fată de documentele supuse
dezbaterii plenarei, vă rapor
tăm. mult stimate tovarășe
secretar general, că. sub îndru
marea comitetului de partid,
consiliul de conducere al C.A.P.
Cazasu se ocupă permanent de
organizarea temeinică a pro
ducției si a muncii ne cele
1 700 b.a suprafață agricolă a
unității: în totalitate amenajată
la irigat, respectarea strictă a
tehnologiei fiecărei culturi, de
creșterea animalelor, cît și de
aplicarea
principiilor noului
mecanism economico-financiar.
a autoconducerii si autogestiunii
economice, acțiuni care au con
dus la obținerea unor beneficij
anuale in medie de peste două
milioane lei.
Pentru acest an. cind avem
de realizat producții superioare
anilor precedenti. învătînd din
experiența unităților agricole
distinse cu titlul de ..Erou al
Noii Revoluții Agrare", am în
treprins măsuri susținute_ pen
tru sporirea fertilității pămîn
tului. pentru mai buna utiliza
re si gospodărire a mijloacelor
materiale si a forței de muncă,
am acționat pentru efectuarea
integrală, la un înalt nivel ca
litativ a tuturor lucrărilor agri
cole.
Așa cum ne-a ti indicat dum
neavoastră. mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. am
acordat o atenție deosebită
creșterii productivității muncii,
respectării eu strictețe a asolamentelor. folosirii eficiente a
irigațiilor, precum și reducerii
consumului de carburanți. în
vederea creșterii
capacității
productive a pămîntului am
fertilizat cu gunoi de grajd peste
500 ha. am scarifioat si afinat
250 ba. am organizat irigarea
prin brazde a peste 350 ha.
Raportăm, tovarășe secretar
general, că în ceea ce privește
starea de vegetație a culturilor
păioase am evaluat la orz o re
coltă de peste 6 000 kg. iar la
grîu — 5 000 kg la hectar. Cul
turile de primăvară se dezvoltă
în bune condiții, pină in pre
zent am efectuat două prășii e
mecanice și două manuale, pre
cum și o udare. în zootehnie,
de la efectivul de I 600 bovine,
din care 700 vaci și juninci. am
livrat pînă in prezent la fondul
de stat 3 250 hectolitri de lapte
și preliminăm că la sfirșitul anului vom depăși producția pla
nificată. Concomitent, acordăm
atenție dezvoltării activității in
dustriale. în acest scop am ex
tins și înființat noi sectoare,
care ne vor asigura un venit de
aproape 2 milioane lei. în pre
zent. ne ocupăm cu toată răs
punderea de pregătirea temei
nică a campaniei de recoltare a

• O zi
la București : VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19.30
• Păsările: SCALA (11 03 72) — 9;
11.80; 14; 16.30: 19.13
• Can-Can : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,43; 11,15; 14: 18.43; 19.80
• Gară pentru doi :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18
• O farsă pentru cuscru : STUDIO
(59 53 13) — 9.30; 11,30: 13,SO;
15.30;
17,30: 19,30
• Imperiu!
contraatacă :
PACEA
(71 30 85) — 9: 12; 15: 18
• Ali-Baba șl cei 40 de hoți : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• Jandarmul
si
jandarmeritele :
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
13.45; 18; 20 ; la grădină — 21, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 13,15;
17.30 : 19.45

păioaselor, astfel îneît orzul să
fie recoltat in 3 zile, iar griul
— în 5 zile. Ne angajăm. în
fata plenarei, a dumneavoastră,
tovarășe secretar general, să
muncim cu abnegație și devo
tament astfel incit, să realizăm
recolte mari pe întreaga supra
față. să nu mai existe diferențe
de producție intre o solă și alta.
în aceste momente de înaltă
vibrație patriotică, vă asigu
răm. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că gindurile
țărănimii, ale întregului popor
se îndreaptă cu nețărmurită
dragoste și recunoștință spre
dumneavoastră. marele fiu al
națiunii noastre și ilustrul său
conducător, pentru lot ceea ce
ati făcut și faceți spre binele
și fericirea celor ce muncesc din
patria noastră. Decernarea me
daliei comemorative „25 de ani
de la încheierea cooperativizării
agriculturii in Republica Socia
listă România" dumneavoastră
și mult' iubitei și stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu ne
umple inimile de bucurie, de
mîndrie patriotică, ea exprimă
voința noastră fierbinte de a

cinsti și omagia, împreună cu
toți cetățenii patriei, rodnica și
neobosita activitate pe care o
consacrați. cu pasiune revolu
ționară, dezvoltării și moderni
zării agriculturii, propășirii sa
tului românesc, sporirii partici
pării lucrătorilor ogoarelor la
elaborarea si înfăptuirea pro
gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.
Ne angajăm să muncim cu
inaltă dăruire comunistă pentru
a întîmpina Conferința Națio
nală a partidului cu noi și tot
mai mari realizări în îndepli
nirea exemplară a planurilor și
programelor de dezvoltare eco
nomică a tării. Vă adresăm, din
adîncul inimilor, dumneavoas
tră. mult, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mult stima
tei și iubitei tovarășe Elena
Ceaușescu urarea fierbinte de
multă sănătate si fericire, pen
tru a înfăptui. Împreună cu po
porul și pentru popor, măreața
operă de edificare a socialismu
lui si comunismului pe pămintul României.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ION DIMA
Mult stimate șl Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți ca de
la această înaltă tribună a lu
crătorilor de pe ogoare să adre
sez cele mai calde și sincere
mulțumiri tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, tovarășei
Elena Ceaușescu pentru grija
și atenția deosebită, pentru spri
jinul direct acordat dezvoltării
intensive, pe baze moderne, a
unităților agricole din consiliul
unic agroindustrial de stat și
cooperatist Petrești. județul
Dîmbovița, care, asemenea tu
turor
unităților agriculturii
noastre socialiste, a cunoscut
pulsul înnoitor, dinamic a) pe
rioadei de mărețe înfăptuiri pe
care, cu înaltă mîndrie patrio
tică și aleasă recunoștință față
de ilustrul ei ctitor, o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Rememorind drumul parcurs- deagricultura noastră în cei 25 de
ani care au trecut de la înche
ierea cooperativizării, vor rămîne neșterse in memoria noastră
minunatele exemple de dăruire
revoluționară prin care to
varășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au mi
litat. încă din tinerețe, cu ar
doare, cu patos revoluționar,
pentru o nouă demnitate a ță
ranului român, pentru transfor
marea revoluționară economică
și socială a satului românesc.
înalta medalie comemorativă
ee v-a fost conferită, astăzi,
dumneavoastră.
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, primul „Erou
al Noii Revoluții Agrare"', to
varășei Elena Ceaușescu repre
zintă omagiul de inimă și de
conștiință al lucrătorilor ogoa
relor. al întregului nostru popor
pentru tot ceea ce ati făcut si
faceți pentru dezvoltarea și
modernizarea continuă a bazei
tehnico-materiale. organizarea
științifică a producției și a
muncii în agricultură, promo
varea celor mai noi cuceriri a’e
științei in această ramură de
bază a economiei naționale.
Vă
raportăm.
mult sti
mate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că. urmînd
neabătut indicațiile și orientă
rile dumneavoastră, sarcinile pe
care ni le-ați dat cu prilejul
vizitei de lucru in comuna Petresti. am pregătit din timp re
colta aoestui an. am efectuat
arături adinei de cea mai bună
calitate, am realizat scărificări
pe aproximativ un sfert din su
prafețele arabile, am adminis
trat peste 50 000 tone gunoi de
grajd. 15 000 tone amendamen
te calcaroas-e. iar întreaga su
prafață a fost fertilizată eu în
grășăminte chimice în dozele
necesare realizării producțiilor
planificate. în actuala campa
nie am efectuat oe întreaga
suprafață atît prima prașilă. cit
și a doua mecanică și manuală
la floarea-soarelui. porumb și
cartofi. Cu aceeași răspundere
și exigență am acționat pentru
sporirea producției in zootehnie,
pentru creșterea contribuției agriculturii de stat și cooperatis
te și a gospodăriilor populației
la realizarea fondului de stat, a
programului de autoconducere
și autoaprovizionare teritorială.
Astfel, pe primele 5 luni, livră
rile de lățite la fondul de stat
au fost realizate în proporție de
102 la sută, cele de carne — de
101 la sută. avînd asigurate
condiții pentru depășirea pla
nului anual. Totodată, anlicînd
cu consecventă principiile nou
lui mecanism economico-finan

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Regele Lear — 18 (Teatrul
Național Timișoara) ; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 18 : (sala Ate
nei) : D-ale carnavalului — 18
• Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75,
sala Studio) :
„Treptele
afirmării artistice" — recital de so
nate —• 17,30 ;
(Muzeul de artă al
R.S.R.) : Recital de plan Dan Pârvu
— 18 : (Ateneul Român) : „Conflu
ența artelor" — muzică-literaturăplastică — spectacol realizat de Cris
tina Vasiliu. „Florența în timpul lui
Lorenzo de Medici" — 18

ciar. acționind pentru valorifi
carea superioară a tuturor re
surselor din teritoriu, unitățile
agricole din consiliul agroin
dustrial Petrești au obținut în
primele 5 luni ale anului ve
nituri peste plan de trei mili
oane lei. in condițiile reducerii
cheltuielilor materiale, cu peste
două milioane lei, toate unită
țile încheindu-și bilanțul eco
nomic cu beneficii.
Vă asigurăm, mult Iubite șl
stimate tovarășe secretar gene
ral. că, așa cum ați indicat la
recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prin măsurile politice,
organizatorice și tehnice pe care
le-am luat, pe baza dotării teh
nice de care dispunem, vom în
cheia recoltarea orzului în ma
ximum 3 zile, iar a griului — in
8 zile bune de lucru. Starea de
vegetație a tuturor culturilor
este foarte bună, iar pe baza
evaluărilor făcute estimăm să
obținem în unele unități recolte
la nivelul exigentelor noii re
voluții agrare, media oe consi
liu fiind de peste 6 000 kg orz,
iar la grîu — de oeste 4 500 kg.
Sîntem conștienți că în activi
tatea ne care am desfășurat-o
in agricultură s-au manifestat
si unele neajunsuri, cu ‘implica
ții directe în .rezultatele obțî*
*
nute în prezent. Am dovedit în
găduință față de unele asnecte
legate de gospodărirea fondului
funciar, respectarea programu
lui în zootehnie, iar uneori am
manifestat lipsă de exigentă
fată de activitatea unor cadre
de conducere, a unor specia
liști. Toate aceste aspecte. îm
preună cu măsurile necesare,
au fost dezbătute cu deosebită
răspundere cu activul nostru de
partid.
Vă raportăm. muT iubite si
stimate tovarășe secretar ge
neral, că sîntem ferm botărîti
ca în acest an. marcat d» un
eveniment politic deosebit în
viata tării — Conferința Națio
nală a partidului — să acțio
năm cu hotărîre și mai bine
organizați astfel incit produc
țiile agricole să fie pe măsura
minunatelor condilii create de
partid și de stat. Vom pune un
accent mai mare r>e mobiliza
rea forței de muncă si ridi
carea nivelului de pregătire
profesională a acesteia, oe
creșterea răspunderii. întărirea
ordinii si disciplinei, oe inten
sificarea activității de cerceta
re științifică și aplicarea ime
diată a rezultatelor acesteia în
producție.
fcxprimindu-mi acordul deplin
cu materialele supuse dezbaterii
si aprobării plenarei Consiliului
National al Agriculturii, vă
asigurăm, mult stimate si iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
oamenii muncii din agricultura
dimbovițeană îsi vor mobiliza
întreaga energie pentru apli
carea in practică a prețioaselor
dumneavoastră orientări și in
dicații. a istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român,
pentru înflorirea necontenită a
patriei noastre și întărirea con
tinuă a prestigiului României
socialiste in lume.
Din adîncul inimilor noastre,
vă rugăm să primiți. mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu. dum
neavoastră. mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. urarea
strămoșească : să ne trăiți ani
mulți. în fericire și sănătate,
pentru a da poporului durata
de granit a istoriei, pentru a-1
conduce pe mai departe ne dru
mul de glorii și lumină comu
nistă.

• Opera Română (13 18 57) : Răpirea
din Serai — 18
<| Teatru] ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu.
14 73 46) :
Slugă
la
doi
stăpîni
(Teatrul
„M. Emlnescu" — Botoșani) — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului — 18.30
• Teatrul
Foarte Mic
(14 09 05) :
Atenție, se filmează — 19
• Teatrul Glulest! (sala Majestic.
1.4 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 19
• Teatru! sat’rlc-muzical ,.C. Tflnase“ (sala Savoy. 15 56 78) : Mi se
pare că mă-nsor — 19 •
• Teatru] „Ion Creangă" (50 26 53) :
Mary Poppins — 9 : Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,
13 23 77) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 13 : (sala CosmonauțUor, 11 12 04) :
Punguța cu doi bani — 10
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEABȘESCO
a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit,
marți. 16 iunie, pe Hla Maung,
care și-a prezentat scrisorile de
acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste
a Uniunii Birmane în țara
noastră.
înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul
birmanez a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu. din partea
președintelui Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane. San
Yu. un salut călduros și cor
diale urări de sănătate și fe
ricire. de progres și bunăstare
pentru poporul român.
în cuvîntarea prezentată de
ambasadorul Hla Maung sînt
evidențiate relațiile prietenești
dintre cele două țări, subliniindu-se că reoenta vizi
tă pe care p r eșed in t el e
Nicolae Ceaușescu a efectuat-o,
împreună cu tovarășa Elena

continuare, spre binele ambelor
Ceaușescu. în Birmania a pus
popoare, in interesul cauzei ge
o bază trainică dezvoltării. ' în
continuare, a acestor bune ra nerale a păcii și înțelegerii in
lume.
porturi.
în același timp, in cuvintare
Primind scrisorile de acredita- .
re. tovarășul Nicolae Ceaușescu
este evidențiată atenția deose
bită pe care România o acordă
a adresat președintelui Repu
blicii Socialiste a Uniunii Bir evoluției situației mondiale,
tara
noastră nitlitind ferm pen
mane cele mai calde urări de
tru reducerea încordării din
sănătate și fericire personală,
de pace, progres și prosperita viața internațională, pentru de
zarmare. în primul rînd pen
te pentru poporul birmanez
tru dezarmare nucleară, pentru
prieten.
o politică de pace, independen
în euvintarea de răspuns a
tă și largă cooperare între
președintelui Nicolae Ceaușescu
toate națiunile lumii.
se arată că între Republica So
cialistă România și Republica
După prezentarea scrisorilor
Socialistă a Uniunii Birmane
de
acreditare,
președintele
s-au statornicit relații de prie
Nicolae Ceaușescu a avut o
tenie si colaborare, relevmdu-se
convorbire cu ambasadorul Hla
că intilnirea la nivel inalt din
Maung.
primăvara aoestui an. a marcat
La solemnitatea prezentării
un nou moment important in
întărirea conlucrării bilaterale.
scrisorilor de acreditare și Ia
Totodată, se apreciază că exis
convorbire au participat loan
tă toate condițiile ca. prin efor
Totu. ministrul afacerilor ex
turi comune, legăturile priete
terne. și Dumitru Apostoiu, se
nești dintre cele două țări să
cretar prezidențial și al Con
fie extinse și consolidate în
siliului de Stat.

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA, MOHAMED SIAD BARRE
Marți după-amiază. tovarășul
Mohamed Siad Barre, secretar
general al Partidului Socialist
Revoluționar
Somalez. pre
ședintele Republicii Democrati
ce Somalia, celelalte oficialități
somaleze care îl însoțesc, au efectuat o vizită în Capitală.
Oaspeții au fost însoțiți de
tovarășul Ion Ceaușescu. minis
tru secretar de stat, orim-vicepresedinte al Comitetului de
Stat ai Planificării.
La Institutul de cercetări, pro
iectări si inginerie tehnologică
pentru mecanizarea agriculturii
de la Bănoasa, șeful statului so
malez a fost salutat de mem
bri ai conducerii Ministerului
Industriei Construcțiilor de Ma
șini și ai acestei importante uni
tăți de cercetare.
Vizita la institut a oferit
oaspeților o imagine de ansam
blu asupra realizărilor cercetă
torilor si specialiștilor români
in domeniul conceperii si fabri
cării unor mașini si utilaje de
înaltă tehnicitate, multifuncțio
nale. destinate mecanizării lu
crărilor agricole.
în cadrul expoziției organiza
te în incinta institutului, au fost

prezentate principalele tipuri de
tractoare pentru agricultură,
realizate în diferite variante.
S-a relevat faptul că. datorită
calităților lor. tractoarele româ
nești se bucura de o aprecie
re deosebită in numeroase tari
ale lumii, unele cu bogate tra
diții in acest domeniu. Au fost
înfățișate, de asemenea, princi
palele grupe de mașini și agregate — semănători, combine,
pluguri, echipamente pentru iri
gații. îmbunătățiri funciare Si
zootehnie.
Șefului statului somalez i-au
fost prezentate, de asemenea,
cele mai noi tipuri si variante
de autoturisme de oraș și te
ren „Dacia", „Oltcit" si „ARO“,
precum si o gamă diversă de
autocamioane, produse ale în
treprinderilor de
specialita
te din tara noastră.
Distinsul oaspete s-a interesat
de performanțele mașinilor șl
utilajelor agricole și ale mijloa
celor de transport. El a consem
nat in Cartea de onoare inalte
aprecieri la adresă realizărilor
constructorilor de mașini din
țara noastră.
în continuare, au fost vizitate
unele dintre lucrările de arhi

tectură de înalt interes socialedilitar și cetățenesc ce se reali
zează în Capitala României so
cialiste. ctitorii care contribuie
la înfrumusețarea Bucurestiului,
întregind armonios vasta activi
tate de construcție și sistemati
zare desfășurată în anii socia
lismului. îndeosebi în peribada
inaugurată de Congresul al IXlea al partidului. Au fost vizitate
lucrările de amenajare com
plexă și exploatare a riului
Dîmbovița. Președintele Soma
liei a avut prilejul să admire
lacul Dîmbovița, amenajat la
intrarea riului în Capitală,
vastă și complexă zonă de agre
ment nou creată pentru locui
torii orașului.
Distinsul oaspete a străbătut
traseul Dîmboviței pînă la in
tersecția cu Bulevardul Eroilor,
avind astfel posibilitatea să ad
mire noile poduri din această
zonă și amenajarea a.lbigi riu
lui.
în încheierea vizitei în Capi
tală. tovarășului Mohamed Siad
Barre i-au fost prezentate mo
dernele construcții de pe Bu
levardul Victoria Socialismului
și ansamblul arhitectonic din
zona Casei Republicii.

Cronica zilei

Actualitatea sportivă
------------------------------—_—.

Marți dimineața au sosit în
tr-o vizită în portul Constanta
navele militare sovietice „Azov"
și „Krasnîi Kavkaz".
în aceeași zi. conducătorul
marșului, viceamiralul Seliva
nov Valentin Egorovici. însoțit
de un grup de ofițeri sovietici,
a făcut o vizită la primăria
municipiului Constanta.
La Monumentul Victoriei. Mo
numentul ostașilor sovietici și,
Monumentul marinarilor so
vietici din Constanta au fost
depuse coroane de flori din
partea oaspeților.

FOTBAL : Sferturile de finală ale „Cupei României
*
Marti s-au desfășurat meciu
Sibiu : F.C.M. Brașov — F.C.
rile sferturilor de finală ale
Argeș Pitești 2—1 (după prelun
„Cupei României" la fotbal,
giri). Au marcat Avădanei (min.
competiție înscrisă in programul
7). Sulea (min. 96 — din lovi
„Daciadei".
tură de la 11 m). respectiv Dorel Zamfir (min. 71).
Iată rezultatele tehnice înre
gistrate :
Tirgoviște : Victoria Bucu
Focșani : Dinamo București — rești — Universitatea Craiova
Otelul Galati 2—1 (1—0). Pen
1—0 (după prelungiri). A înscris
tru bucuresteni au marcat Lupu
Zare (min. 94).
(min. 22) și Cămătaru (min. 77).
în semifinalele competiției,
golul formației Otelul fiind rea
programate marți. 23 iunie, s-au
lizat de Ralea (min. 89).
calificat formațiile Steaua. Di
București : Steaua — Rapid
1—0 (1—0). Unicul gol al parti
namo. Victoria și F.C.M. Bra
dei a fost înscris de Lăcătuș șov.
(min. 29).
(Agerpres)

Un nou pod peste
Canalul Poarta Albă —
Midia Năvodari
O dată cu trecerea primului
convoi de autobasculante grele
de 16 tone ieri a fost deschis
circulației publice un nou pod
rutier peste Canalul Poarta
Albă—Midia Năvodari, ne dru
mul național 22 B. al cincilea
din cele 7 care se construiesc
peste noua magistrală de ape.
Realizat de colectivul Antrepri
zei de construcții căi ferate,
drumuri și poduri a Centralei
de
construcții hidrotehnice,
după un proiect al specialiștilor
de la l.P.T.A.N.A. București,
podul are o lungime de 164 me
tri. cu o deschidere centrală
de 80 metri și două deschideri
adiacente de cite 42 metri. Pe
lățime, el cuprinde două benzi
de circulație, pistă pentru ci
cliști și trotuare pietonale pe
ambele părți. Podul este con
struit peste ramura canalului
care străbate lacul Tașau! pină
la portul Luminița, facilitînd
circulația rutieră între orașul
Năvodari. Constanța și Combi
natul petrochimic din apropie
re. în prezent, constructorii se
află intr-un stadiu avansat cu
lucrările la ultimele două po
duri de cale ferată, care se con
struiesc peste Canalul Poarta
Albă—'Midia Năvodari. (George
Mihăesctl).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 17 iunie, ora 20 — 20 iunie,
ora 20. In țară : Vremea va continua
să se răcească, devenind
răcoroasă
mai ales in regiunile nord-vestice ale
țării. Cerul va fi mai mult noros in
primele zile in cea mai mare parte a
țării, cînd vor cădea averse de ploaie
însoțite de descărcări electrice. Frec
vența lor va fl mai mare in regiunile
nordice ale tării. Izolat, în sud și est
vor fi condiții de grindină,
iar pe
alocuri cantitățile de apă pot depăși
13 litri pe metru pătrat în 24 de ore,
apoi cerul va fi variabil, iar in cursul
după-amiezelor se vor semnala averse

Dinamoviada internațională de gimnastică
Dinamoviada internațională de prezentind cluburile din Bulga
gimnastică va ti organizată în
ria (Levgki Spartak), R.D. Ger
acest an de clubul
Dinamo
mană (Dynamo). Ungaria (UyBucurești. în zilele de 19. 20 și
pesti Dozsa). Uniunea Sovietică
21 iunie. Competiția reunește
(Dinamo) și. firește, pe cei ai
gimnaști și gimnaste ce s-au aclubului organizator. Dintre
firmat pe plan internațional,
component!) echipei Dinamo
precum și o serie de elemente
București se remarcă Laura
ce aspiră la gloria sportivă. în
Cutina. Aurelia Dobre. Marius
cele trei zile de întreceri, ale
Gherman. Marian Colăcel.
Dinamoviadei de la București
Vineri 19 și simbăfă 20 iunie,
va putea fi urmărită evoluția
întrecerile încep la ora 17, iar
gimnastelor și gimnaștilor reduminică 21 iunie la ora 11.
*
POLO PE APĂ. Turneul in ce marele maestru sovietic Dol
ternational de oolo pe apă pen
matov. cu 2.5 puncte. La con
tru iuniori de la Budapesta a
curs participă si sahistul român
fost cîștigat de echipa U.R.S.S.
Constantin lonescu. care în pri
(9 puncte), urmatăjn clasamen
ma rundă a pierdut la Dolma
tul final de formațiile României,
tov. iar în următoarele 2 run
Ungariei (A), Olandei. Canadei
de a remizai eu Gheller si. res
si Ungariei, (B). în ultima zi a
pectiv. Malaniuk. în cel de-al
competiției s-au înregistrat ur 2- lea turneu condue Șveșnikov
mătoarele rezultate : România — și Kaidanov. cu 2.5 puncte, ur
Olanda 8—8 (3—1. 2—2. 0—2.
mați de Ovidiu Foișor, cu 1.5
3—3) ; Canada — Ungaria (B)
puncte. în nrima rundă maes
10—8 (1—3. 2—2. 2—2. 5—1) ;
trul român Foișor a pierdut la
Ungaria (A) — U.R.S.S. 8—8
Belov în runda a 2-a a cîști(2—2, 2—2. 0—3. 4—1),
gat la Anand, iar in cea de-a
3- a a remizat cu Kotronis,
ȘAH. în turneul international
feminin de sah de la Piotrkow
VOLEI. Campionatul feminin
Tribunalski. duna 5 runde in
de volei al Asiei s-a încheiat
fruntea clasamentului se află
la Shanghai cu victoria selec
Lidia Semenova (U.R.S.S.) și
ționatei R. P. Chineze, care a
Malgo'rjata Wiese (Polonia), cu
întrecut în finală cu scorul de
cife 4 puncte, urmate de Cris
3—0 (15—7. 15—12, 15—8) for
tina Bădulescu si Marina Pogomația Japoniei.
revici-Makropouios (România).
Eva Kazmarek (Polonia) — cite
ATLETISM. Cu prilejul unui
3.5 puncte etc. • La Moscova
concurs international desfășurat
la Eberstadt (R. F. Germania),
se desfășoară două turnee In
ternationale de sah organizate atletul suedez Patrick Sjoeberg
în cinstea celei de-a 70-a ani
a stabilit cea mai bună per
versări a Marii Revoluții Socia
formantă mondială a sezonului
liste din Octombrie. în turneul
în proba de săritură in înălți
principal, după 3 runde, condume : 2.36 m.

de ploaie
ai descărcări electrice cu
caracter Izolat.
mai âle« la deal și
munte. Vintul va sufla slab oină !b
moderat,
cu intensificări' Izolate la
începutul intervalului.
Temperaturile
minime, nocturne, vor fi cuprinse între 7 și I? grade, cele maxime, diurne,
vor oscila intre 18 și 18 de grade, izo
lat mai ridicate in sudul tării, tn Bucu
rești : Vremea va continua aă se ră
cească. iar cerul va fi variabil, mai
mult noros In prima parte » Interva
lului. cînd va ploua In «verse Însoțite
de descărcări electrice. Spre sfirșitul
intervalului, aversele vor fi
posibile
doar in cursul după-amiezelor. Vor fl
condiții de grindină. Vintul va sufla
slab pînă la moderat, cu intensificări
trecătoare la începutul
intervalului.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 14 și 17 grade, cele maxime, în
tre 23 și 26 de grade.

tV
20.00 Telejurnal
20,20 Viata economică
20.33 Trăim decenii de împliniri măre
țe. versuri »i cîntece patriotice

20,45 Tribuna T.V. • Noua revoluție
agrară — magistrală a satului ro
mânesc spre viitorul său comu
nist
21,00 Film seria! (color). „Rivalitate".
Producție a Televiziunii din R. D.
Germană. Premieră pe țară. Re
gia : Hans-Joaclilm Kasprizilc
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE LA TOKIO

Poziția Partidului Comunist Român,
a tovarășului Nicolae Ceausescu
in problemele dezarmării si păcii
TOKIO 16 (Agerpres). — La To
kio continuă lucrările simpozionului
international cu tema „Lupta pentru
preîntîmpinarea unui război nuclear
și eliminarea armelor nucleare —
cauză comună a forțelor democratice
și iubitoare de pace din lume". Or
ganizat cu prilejul apropiatei ani
versări a 65 de ani de la întemeierea
Partidului Comunist Japonez, simpo
zionul reunește reprezentanți ai par
tidelor comuniste si muncitorești, ai
altor partide și organizații progre
siste, democratice. mișcări pentru
pace de pe toate continentele.
Din partea Partidului Comunist
Român participă tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
In cadrul reuniunii, reprezentantul
P.C.R. a prezentat aprecierile și po
ziția Partidului Comunist Român,
ale secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la evoluția situației internațio
nale actuale, căile de acțiune pentru
înlăturarea primejdiei unei catas
trofe nucleare, înfăptuirea dezarmă
rii nucleare și convenționale, pentru
întărirea păcii' și‘ Securității popoa
relor.
Reprezentantul P.C.R. a subliniat că
această dezbatere are.ioc la puțin timp
după adoptarea Declarației comune
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Co
munist Român, și a tovarășului Kenji
Miyamoto, președintele Comitetului
Central al Partidului Comunist Ja
ponez, document de mare importantă,
care sintetizează pozițiile de princi
piu ale celor două partide în legă
tură cu principalele probleme ale
vieții internaționale, și, în mod deo
sebit, cu problemele privind preve
nirea unui război atomic, lichidarea
armelor nucleare și apărarea păcii,
cu marile răspunderi ce revin forțe
lor revoluționare, democratice, rea
liste .de pretutindeni, în lupta pen

tru dezarmare, progres social și pace
în lume.
Situația nouă care s-a creat prin
acumularea unor uriașe arsenale de
arme nucleare, prin apariția de noi
tipuri de arme de distrugere în
masă, extrem de periculoase, impu
ne o gîndire și o abordare nouă,
teoretică și practică, a problemelor
războiului și păcii, care să por
nească de la faptul că, în condițiile
actuale, un nou război mondial, si,
în general, orice război sînt de
neconceput și trebuie excluse din
viata omenirii, fiind imperios necesar
să se renunțe cu desăvîrșire Ia ca
lea militară de soluționare a proble
melor dintre state, la folosirea for
ței și amenințării cu forța în rela
țiile internaționale, la concepția gre
șită potrivit căreia armele nucleare
ar contribui la întărirea capacității
de apărare, la securitatea statelor și
la menținerea păcii în lume.
Crearea unui amplu front unit
antinuclear, pentru dezarmare și
pace, constituie calea spre o schim
bare fundamentală a situației inter
naționale. spre lichidarea armamen
telor nucleare, aceasta reprezentînd
singura garanție, că primejdia unui
război nuclear va fi eliminată cu
desăvîrșire.
In acest spirit. Partidul Comunist
Român militează activ pentru dez
voltarea unei largi colaborări cu
partidele comuniste si muncitorești,
cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare
națională, cu alte organizații pro
gresiste. democratice, fiind convins
că întărirea conlucrării și lupta uni
tă a tuturor acestor forte, a popoa
relor de pretutindeni au o mare în
semnătate pentru înlăturarea perico
lului nuclear si întărirea securității
internaționale, pentru edificarea unei
lumi fără arme și războaie, a unei
lumi mai bune si mai drepte pe
planeta noastră- — a arătat în în
cheiere vorbitorul.
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ln sprijinul unui acord pentru lichidarea

\

rachetelor nucleare de pe continentul european

j

BERLIN. — Intrucît continentul
european este regiunea cu cele mai
mari concentrări de arme nucleare
și convenționale, aici se impune
cu prioritate depunerea de eforturi
pentru realizarea dezarmării — a
declarat, in cadrul unei conferințe
de presă, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
care se află,.în vizită oficială la
Berlin. Pașii care se fac în prezent in .direcția.reducerii, nivelului
confruntării pe continent corespund nu numai intereselor U.R.S.S.
și S.U.A., ci și ale tuturor celorlalte țări — a subliniat el. Din
acest motiv. Organizația Națiunilor
Unite
va acționa în continuare pen
’........................................
tru întărirea încrederii între state,
contribuind astfel la soluționarea
problemelor cu care se confruntă
astăzi omenirea.
GENEVA — In Declarația adop
tată de participanții la reuniunea
de la Geneva a Mișcării interna
ționale „Pugwash“ se subliniază,
între altele, că „realizarea opțiunii
zero în domeniul armamentelor
nucleare reprezintă singura di
recție rațională de acțiune și nici
un fel de argumente sau îndoieli
nu trebuie să aducă prejudicii
atingerii acestui obiectiv". In document se relevă necesitatea respectării acordurilor bi și mullila-

terale încheiate în sfera dezarmării și a adoptării unor măsuri ra- i
dicale care să conducă la reduce- ’
rea substanțială și, în final, la eli
minarea arsenalelor nucleare. In
context, se apreciază că este de
cea mai mare însemnătate încheie *
rea unui acord de eliminare a ra
chetelor nucleare cu rază medie de
acțiune din Europa, sovibtioe și
americane, care trebuie să fie ur
mat de ințelegeri referitoare la li
chidarea armelor operativ-tactice
și reducerea armelor strategice cu
50 la sută, de alte măsuri care să
conducă la reducerea și înlătura
rea definitivă a pericolului nuclear, la întărirea păcii și securității internaționale.
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BONN. — Peste 8 000 de sportivi
din numeroase țări ale........
lumii participă pe teritoriul R.F. Germania
la marșul internațional în favoa- 1
rea păcii „Peace Relay — 87". în- ’
tr-un miting organizat înainte de i
plecarea sportivilor din Bremen 1
spre Miinster, participanții și-au 1
manifestat dezacordul fată de in- i
tențiile continuării cursei înarmă- ;
rilor. Marșul de pace antinuclear I
constituie o convingătoare mani- i
feștare a voinței popoarelor de al
trăi într-o lume fără arme nuclea- i
re, contribuind în același timp la
mai buna înțelegere între popoare, \
i

i

Schimb de mesaje la nivel inalt
româno-finlandez
HELSINKI 16 (Agerpres). — Din
prilejul primirii de către primu! mi
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
nistru finlandez
a
tovarășului
președintele Republicii Socialiste
Nicolae Constantin^ membru al Co
România, au fost transmise pre
mitetului Politic Executiv al C.C. al
ședintelui Republicii Finlanda, MauP.C.R., președintele Colegiului Cen
no Koivisto, un salut cordial, urări
tral de Partid. în timpul convorbirii
de sănătate și fericire, iar poporului
au fost evocate bunele relații dintre
finlandez — urări de prosperitate și
cele două țări și dorința comună de
pace. De asemenea, au fost transa acționa pentru diversificarea și in
,mise calde urări de sănătate și de
tensificarea raporturilor politice, esuccese in activitate primului minis • conomice, tehnico-științifice și în
tru al Republicii Finlanda, Harri
alte domenii, în interesul celor două
Holkeri.
țări și popoare, al cauzei păcii și
Din partea președintelui Republic, colaborării internaționale.
cii Finlanda și a primului ministru
★
finlandez s-a adresat rugămintea de
La Helsinki, tovarășul Nicolae
a
se
transmite
președintelui
Constantin a avut întrevederi cu
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri
Pertti Paasio, președintele Partidu
pentru mesaje, împreună cu cele
lui Social-Democrat, Seppo Kaeaemai bune urări de sănătate și de noi
riaeinen, secretar general al Parti
dului de Centru, și Esko Helle, pre
succese în activitate, de pace și pros
peritate poporului român.
ședintele Uniunii Democratice a
Schimbul de mesaje a avut loc cu
Poporului Finlandez.

Pentru crearea unui coridor lipsit de arme nucleare
Scrisoarea adresată de Gustav Husak și Erich Honecker
secretarului general al O.N.U.
PRAGA 16 (Agerpres). — Potrivit
agențiilor C.T.K. și A.D.N., Gustav
Husak, secretar general al C.C. al
P.C.C., președintele R. S. CehoCeho
slovace, și Erich Honecker, secretar
generai al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, au trimis secretarului general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o
scrisoare referitoare la propunerea
comună a R. S. Cehoslovace și
R. D. Germane adresată Guvernului
R. F. Germania pivind crearea unui
'coridor lipsit de arme nucleare în
Europa centrală. Documentul propune ca de pe teritoriu! acestui coridor,
cu o lățime de 300 km (cîte 150 km
de fiecare parte) de-a lungul liniei
de contact dintre cele trei state, să
fie retrase toate armele nucleare.

Spania a aderat Ia Tratatul cu privire
la nediseminarea armelor nucleare
•

MADRID 16(Agerpres).
................ — Congreșul Deputaților — camera inferi
oară a Cortesurilor generale spa
niole (parlamentul) — a ratificat, la
16 iunie, aderarea Spaniei la Tra
tatul cu privire la nediseminarea ar
melor nucleare. Propunerea în acest
sens a guvernului a fost sprijinită
de grupurile parlamentare ale tutu
ror partidelor politice reprezentate
în forul legislativ spaniol. în alocu
țiunile rostite cu acest prilej, nume-

de la Reykjavik, prin care țările
membre ale N.A.T.O. s-au pronunțat
în favoarea „dublei opțiuni zero",
evidențiind că unele condiționări la
care s-a recurs ar putea, totuși, să
creeze noi dificultăți în calea ac
tualelor negocieri.
O serie de publicații relevă că, în
nici una din chestiunile aflate pe
tapet, americanii n-au reușit să-și
imDună pe deplin propriul punct de
vedere sau propriul limbaj. „Iiitmul
și tonul — notează „CORRIERE

Presa internațională
despre rezultatele reuniunii
la nivel inalt de la Veneția
J

J

DELLA SERA" — au aparținut eu
ropenilor și japonezilor, chiar dacă
muzica ce s-a cintat a fost de fac
tură americană, in legătură cu nu
meroase puncte, cererile americane
au fost, dacă nu respinse, cel puțin
în parte contestate de către parte
neri".
In același sens „INTERNATIONAL
HERALD TRIBUNE" vorbește de
„sprijinul slab" al aliaților față de
solicitările administrației americane
în < direcția unei prezențe militare
sporite în zona -Golfului arabo-persian, in timp ce „AVANTI" relevă
că „practic nici unul din cei șase
nu a oansimțit să acorde celui de-al
șaptelea (respectiv S.U.A.) vreun
sprijin în această direcție".
Mult comentate sint documentele
cu caracter economic, problemele din
acest ultim domeniu fiind chemate să
reprezinte tocmai „miezul" întîlnirii
de la Veneția. „Liderii lumii occi
dentale industrializate, scrie „WALL
STREET JOURNAL", și-au încheiat
intilnirea fără să fi pus la punct o
strategie specifică de natură a da
stabilitate dolarului, a. evita recesiu
nea mondială și a reduce enormul
deficit al S.U.A.". La rîndul său,
„THE WASHINGTON POST" re-

roși daputați au reliefat că hotărîrea Spaniei are o semnificație deo
sebită în actuala situație internațio
nală, cind la Geneva se profilează
realizarea unui acord sovieto-american cu privire la lichidarea rache
telor nucleare cu rază medie și a
rachetelor operativ-tactice din Euro
pa. relatează agenția T.A.S.S.
Spania a devenit astfel al 132-lea
stat care s-a alăturat tratatului de
nediseminare a armelor nucleare.

Rezultatele alegerilor parlamentare din Italia
ROMA 16 (Agerpres). — Rezultatele
alegerilor parlamentare anticipate
desfășurate duminică și luni în Italia
nu indică schimbări substanțiale în
actualul raport de
* forte de pe scena
politică a tării.
In alegerile pentru Senat, princi
patele formațiuni politice au obținut
următoarele rezultate : Partidul Democrat-Creștin — 33,6 la sută din
voturile exprimate (125 de mandate).
Partidul Comunist — 28,3 la sută (100
mandate). Partidul Socialist — 10.9
la sută (36 mandate). Partidul Re
publican — 3.8 la sută (8 mandate).
Partidul Socialist-Democratic — 2.4
la sută (5 mandate). Partidul Liberal
— 2,2 la sută (3 mandate). Partidul
Radical — 1.8 la sută (3 mandate).
în scrutinul pentru Camera Deputaților. P.D.C. a dobindit 34.3 la sută
din voturi (234 mandate), P.C.I. —
26,6 la sută (177 mandate), P.S.I. —
14.3 la sută (94 mandate), P.R.I. —
3,7 la sută (21 mandate). P.S.D.I. —
3 la sută (17 mandate), P.L.I. — 2,1

„înțelegeri care ascund dezacordul"
O dată cu plecarea ultimului din
cei șapte șefi de state sau guverne
si retragerea masivului disnozitiv de
securitate, Veneția și-a recăpătat as
pectul obișnuit de loc de intilnire al
zecilor de mii de turiști veniți din
toate colțurile lumii. Presa italiană
si cea internațională, în schimb, con
tinuă să se ocupe pe larg de -ezu1tatele întîlnirii la nivel inalt de
săntămina trecută, subliniind că re
zultatele acesteia trebuie privite in.
contextul evoluțiilor de ne scena in
ternațională și al raporturilor dintre
„cei șapte".
„Este iluzoriu să așteptăm de la
intilnirea de la Veneția — scria
chiar in preziua deschiderii lucrări
lor „IL GIORNALE" — o lovitură
magică de baghetă. După o perioadă
<le anumită euforie, in prezent se
trece spre o situație economică difi
cilă. Principalele organizații economi
ce internaționale încep să-și revadă
tot mai mult in jos previziunile. Cu
puțin timp înainte, administrația americană a decis să impună noi
taxe unor produse electronice japo
neze. Imediat după aceea s-a agra
vat contenciosul intre Tokio și Piața
comună, tot in domeniul comercial.
Practic, in cele 13 luni care au tre
cut de la intilnirea de la Tokio, si
tuația generală s-a agravat, iar ra
porturile dintre «cei șapte» n-au în
registrat nici ele progrese".
Dincolo de aceasta, este însă una
nimă aprecierea că s-a înregistrat un
pas înainte intr-o serie de probleme
politice cum sint : înregistrarea unei
anumite îmbunătățiri in raporturile
dintre Est și Vest : existența unei
.posibilități reale de încheiere a unui
acord pentru eliminarea eurorachetelor : necesitatea intensificării efor
turilor pentru încheierea cit mai
grabnică a războiului dintre Tron și
Inak. precum și pentru combaterea
terorismului international.
..Noutatea — releva „L’UNITA" —
privește îndeosebi politica externă, și
anume mandatul convenit in comun
cu scopul de a se ajunge la un
acord in problema eurorachetelor.
Calea spre o înțelegere asupra li
chidării rachetelor cu rază medie de
acțiune in Europa, scrie în conti
nuare același ziar, pare acum des
chisă".
Pe aceeași linie, ziarele analizează
și comunicatul reuniunii ministeriale

Acest coridor ar putea fi extins la
toată Europa centrală.
Asemenea măsuri regionale, preci
zează documentul, ar reduce riscul
confruntării, ar constitui un pas
concret spre întărirea încrederii și
ar constitui un sprijin efectiv pentru
negocierile . sovieto-americane de la
Geneva referitoare la încheierea
unui acord privind lichidarea tutu
ror rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune — americane și sovie
tice — din Europa. Totodată, ele ar
facilita cursul negocierilor pentru
reducerea și lichidarea rachetelor
operativ-tactice de pe continentul
european, ar constitui o cale reală
pentru eliminarea armei nucleare
tactice, fapt care ar urgenta rezol
varea problemelor reducerii trupelor
și armamentelor în Europa.

marca că „la Veneția nu s-a mers
prea departe. Nici unul dintre participanți nu a arătat că ar fi in stare
să propună soluții eficiente și rapide
pentru problemele actuale ale eco
nomiei mondiale".
Asemenea concluzii împărtășește și
presa franceză; și îndeosebi cotidianele „LE MONDE" si „LE FIGARO",
.ultimul remarcînd că, „în ciuda fap
tului că toți se arată neliniștiți in
fața actualei situații, mai ales pentru
încetinirea ritmului de creștere, ni
meni nu pare insă să manifeste do
rința de a întreprinde primul pas".
„între numeroase reticențe și decla
rații făcute cu jumătate de gură, re
leva ziarul italian „LA STAMPA",
se poate constata că. japonezii iau
notă, dar nu sint satisfăcuți de mă
surile parțiale adoptate de S.U.A.
în ceea ce-i privește. Că america
nii nu sint dispusi la modificări
substanțiale ale politicii lor monetare
fiscale și de reducere a deficitului.
Că vest-germanii și francezii nu par
nici ei dispusi să-și penalizeze pro
prii producători agricoli și cer
S.U.A. să-și reducă deficitul actual".
„Așa se și explică, scrie, la rindul
său, „LA REPUBBLICA". de ce ofen
siva agricolă a S.U.A., care a pretins
Pieței comune să reducă subvențiile
acordate agricultorilor, a dat greș.
Ne aflăm, continuă ziarul, in fața
obișnuitului acord care ascunde...
dezacordul".
în general, apreciind ca „dezamă
gitoare" rezultatele obținute în pro
blemele econopgjce, presa de. diferite
nuanțe consideră că, în documentul
respectiv ce a fost adoptat, hotărîrile
efective sînt marginale, că nu există
nimic concret în afara „unor promi
siuni și angajamente vagi și a unor
cuvinte frumoase". Marile probleme,
cum sint enorma datorie externă a
unor state ale lumii a treia, apariția
tendințelor de recesiune, cotele tot
mai ridicate ale șomajului, au fost
escamotate, la fel ca și discrepanța
din ce în ce mai mare dintre Nord
și Sud, dintre țările sărace și cele
bogate.
„Intilnirea, scrie, ca o concluzie îm
părtășită și de alte publicații, ziarul
„AVANTI", a înșelat chiar și aștep
tările cele mai modeste".

Roma.

Radu BOGDAN

la sută (11 mandate). Partidul Ra
dical — 2,6 la sută (13 mandate).
Restul de voturi au revenit unor for
mațiuni politice mai mici. Alegătorii
s-au prezentat la urne în proporție
de 88,8 la sută (cu 0,8 la sută mai
multi decit in 1983).
Prin rezultatele obținute- Partidul
Comunist Italian rămîne a doua forță politică din țară, „o forță funda
mentală a întregii st-îngi și a demo
crației italiene", după cum declara
secretarul general al P.C.I.. Alessan
dro Natta.
Partidul ecologiștilor va fi repre
zentat pentru prima dată în cele
două camere ale forului legislativ,
grație programului său îndreptat
spre conservarea mediului înconju
rător. spre oprirea cursei înarmărilor
și înfăptuirea unor măsuri concrete
de dezarmare. în primul rînd de
dezarmare nucleară.
Voturile acordate partidelor care
au. format fosta coaliție guverna
mentală au rămas în linii generata
aceleași. într-o oarecare măsură,
aceste voturi s-au reîmpărțit între
cele cinci formațiuni politice. „Ni
meni nu poate prevedea insă în acest moment, scrie „Corriere della
Sera". în ce mod vor reuși să se „re
concilieze" P.D.C. și P.S.I. și ce con
diții vor pune fiecare dintre cele
cinci formațiuni politice pentru re
luarea colaborării întrerupte înain
tea alegerilor anticipate44.

PRIMIRE LA SOFIA. Secretarul
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria. Todor Jivkov; l-a primit
pe Eduard Sevardnadze. membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S.. cu care a efectuat un
schimb de păreri în legătură cu
posibilitățile extinderii relațiilor
bulgaro-sovietice. precum si cu pri
vire la o serie de probleme majo
re ale vieții internaționale actuale.
Partea sovietică, informează agen
ția T.A.S.S.. a reafirmat cu prile
jul vizitei sprijinul ferm al U.R.S.S.
fată de propunerile Bulgariei și
României privind crearea în Bal
cani a unei zone' fără arme nu
cleare și chimice.

LA PRAGA au început marți lu
crările unei conferințe â fronturi
lor naționale din unele țări socia
liste. Din țara noastră participă o
delegație a F.D.U.S. In centrul atenției participanților vor sta pro
blemele legate de rolul acestor am
ple organizații de masă în dezvol
tarea economică și socială a țărilor
socialiste, informează agenția C.T.K.
ACORD. Republica Democrată
Germană și Republica Federală
Germania au semnat un acord în
domeniul
protecției
împotriva
inundațiilor, • care reglementează
utilizarea canalului de frontieră
Mittelland pentru preluarea sur
plusului de apă, in caz de inunda
ții, informează agenția A.D.N.
DECLARAȚIE. într-o declarație
dată publicității la New York cu
prilejul Zilei internaționale de so
lidaritate cu popoarele luptătoare
din Africa australă — Ziua
Soweto. Comitetul special al
O.N.U. împotriva apartheidului a
cerut comunității internaționale
să-și intensifice acțiunile pentru
eradicarea sistemului inuman de
segregație rasială din Republica

ZIUA
• Situație încordată în regiu
nea de sud a Libanului
© Aviația israeliană a bom
bardat orașul Saida • Luare
de poziție în sprijinul unei
conferințe internaționale de
pace în Orientul Mijlociu
BEIRUT 16 (Agerpres). — în su
dul Libanului situația se menține în
cordată. în urma intensificării raidu
rilor israeliene împotriva localități
lor din asa-zisa „zonă de securitate”,
instituită unilateral de Israel in această parte a tării. Marți, avioane
de luptă israeliene au bombardat orasul Saida și taberele de reiugiați
palestinieni din apropierea lui. ră
nind numeroase persoane si provocind paguoe materiale. De aseme
nea. au fost efectuate zboruri de in
timidare deasupra zonei montane din
apropierea capitalei libaneze. Artile
ria israeliană a bombardat 10 loca
lități situ«te la nord de „zona de
securitate", rănind citeva persoane in
orașul Tebnin.
Un purtător de cuvînt al Forței
Interimare a O.N.U. în Lioau
(U.N.I.F.I.L.). citat de agenția Chi
na Nouă, a anunțat că o unitate mo
torizată israeliană a ocupai, tempo
rar. o poziție deținută de batalionul
norvegian de la Margayoun.
BEIRUT 16 (Agerpres). — Preșe
dintele Libanului, Amin Gemayel,
și primul ministru interimar, Selim
Al-rioss, au semnat marți decretul
privind revocarea acordului din 1969
dintre guvernul libanez și Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei asupra statutului palestinienilor în
Liban. A fost semnat, de asemenea,
decretul asupra anulării acordului
libanezo-israelian din 1983, care prevedea retragerea pe etape a forțelor israeliene de ocupație din Liban, dar nu a fost adus la îndeplinire de partea israeliană.
Cele două decizii au fost adoptate
de parlamentul libanez la 21 mai,
dar ele au intrat în vigoare după
semnarea lor de către șeful statului
și primul ministru, transmit agen
țiile Taniug și China Nouă.
KUWEIT 16 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat ziarului kuweitian
„Al Anhaa", Boutros Ghali, minis
tru de stat egiptean pentru afaceri
le externe, a subliniat că țara sa
continuă să contribuie la negocierile
privind încetarea războiului iraniano-irakian și pentru instaurarea pă
cii în regiune. De asemenea, el a
relevat că Egiptul depune eforturi
în direcția convocării unei conferin
țe internaționale de pace în Orientul
Mijlociu, relevă agenția M.E.N.
AMMAN 16 (Agerpres). — Autori
tățile israeliene de ocupație au con
fiscat în ultimele două luni 217 hec
tare de -terenuri aparținînd popu
lației palestiniene de pe malul de
vest al Iordanului. Ministerul iorda
nian pentru problemele teritoriilor
ocupate — relatează agentiia I.N.A.
— informează că autoritățile israe
liene au interzis locuitorilor palesti
nieni să cultive 39 hectare ca pre
ludiu la confiscarea și anexarea
acestui teritoriu pentru noi implan
tări israeliene.

PUTERNICE DEMONSTRAȚII
ANTIGUVERNAMENTALE
LA SEUL
SEUL 16 (Agerpres). — La Seul au
continuat manifestațiile de protest
împotriva regimului dictatorial din
Sud. Potrivit
Coreea de-------------.. relatărilor
transmise de agențiile de presă, pes
te 10 000 de persoane au luat parte
la demonstrațiile și mitingurile or
ganizate în ultimele 24 de ore in
diferite puncte ale orașului și în
universități, cerînd demisia actualu
lui guvern și organizarea neîntîrziată de alegeri prezidențiale directe.
Detașamentele de poliție au inter
venit din nou cu deosebită brutali
tate, ceea ce a dus la . ciocniri Vio
lente. Numeroși demonstranți au fost
arestați, numărul celor deținuți in
temnițele poliției în urma manifes
tațiilor din ultima săptămină ridicîndu-se la aproximativ 6 000 de
persoane.
Observatorii din Seul apreciază că
la acțiunile de protest desfășurate
în ultimele zile în Coreea de Sud
au participat mai mulți demonstranți
decit la cele din 1980 — anul venirii
la putere a dictatorului Chun Du
Hwan. Astfel, de la 10 iunie. în în
treaga țară au demonstrat peste
100 000 de persoane. S-au semnalat
tulburări în 45 de universități.

NAȚIONALĂ A

Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda
REYKJAVIK

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, am plăcerea să vă adre
sez sincere felicitări și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru
poporul islandez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Născută din zbuciu
mul vulcanilor sub
marini în apele Atlan
ticului de nord. în apropierea Cercului po
lar, Islanda — „pămintul de gheată",
cum au numit această
insulă primii coloniști
sosiți din peninsula
scandinavă — sărbă
torește astăzi ziua sa
națională.
Oameni de o deose
bită dirzenie. locuito
rii Islandei au știut să
înfrunte cu curaj nu
numai
vicisitudinile
climei și solului țării
lor. dar și pe cele ale
unei îndelungate ocu
pații străine. Si. după
mai bine de un mile
niu. în același amfi
teatru natural de la
Thingvellir. unde au
fost puse bazele sta
tului islandez. Islanda
a fost proclamată la
17 iunie 1944 republi
că independentă. In
mod simbolic, eveni
mentul a avut loc în
aceeași zi. cind deasu
pra Islandei dispare.

timp de cîteva luni,
întunericul și începe
lunga „zi polară".
Cu aceeași temerita
te și energie, s-a an
gajat poporul islan
dez. după obținerea
independenței. în fău
rirea unei vieți noi. O
mare importanță a
fost acordată extinde
rii agriculturii și. în
primul rînd. creșterii
animalelor, construirii
unei industrii proprii,
în afară de cea de re
parații
navale,
cu
scopul de a schimba
structura economiei,
bazată în trecut aproape în exclusivita
te pe pescuit. Este si
considerentul pentru
care, în ciuda poziției
sale geografice izola
te, Islanda promovea
ză și întreține relații
de colaborare cu alte
națiuni, desfășoară o
activitate constructivă
la O.N.U. și în alte
organizații internațio
nale. fiind interesată
în făurirea unui cli
mat de înțelegere si
cooperare. în înfăptui-

ungaro-chineze
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — La
Budapesta au avut loc convorbiri în
tre Jânos Kădâr, secretar general al
P.M.S.U., și Zhao Ziyang. secretar
general interimar al C.C. al P. C.
Chinez, premierul Consiliului de Stat
al R. P. Chineze, care întreprinde o
vizită oficială de prietenie în R. P.
Ungară. Au fost abordate probleme
ale relațiilor "dintre cele două țări,
precum și ale actualității internațio
nale. cu accent pe asigurarea păcii
și securității, relatează agenția M.T.I.

NEW YORK 16 (Agerpres). — La
sediul din New York al Națiunilor
Unite se desfășoară lucrările sesiunii
Comitetului O.N.U. pentru informații. Reprezentanții statelor membre
care au intervenit în dezbateri, in
special cei ai țărilor nealiniate și în
curs de dezvoltare, au evidențiat ma
rile decalaje existente între statele
bogate și cele sărace in domeniul in
formației și comunicațiilor. A fost
subliniată necesitatea intensificării
eforturilbr în cadrul O.N.U. pentru
o nouă ordine internațională în acest
domeniu.

in fața unor grave probleme economice
Conferința de la Abuja
. '-■■■> w rii!
le structuri nu permit atingerea rit
mului de creștere de 5 la sută, se
arată în document. Totodată, se re
levă. printre alte fenomene negative
aje economiei generale a continen
tului. lipsa de produse agroalimentare pentru numeroase țări, scăderea
sensibilă a producției de petrol,
existența unei situații nesatisfăcă
toare în domeniul vînzării minereu
rilor.
Reuniunea internațională de la
Abuja este chemată să examineze
gravele probleme ce împiedica reali
zarea programului de acțiune al
O.N.U. pe perioada 1986—1990. în ve
derea redresării economice a Africii.

LAGOS 16 (Agerpres). — In ca
drul conferinței internaționale asu
pra situației economice în Africa,
găzduită de orașul Abuja (Nigeria),
a fost difuzat documentul intitulat
„Situația în Africa în anul 1987“,
elaborat de Comisia Economică a
O.N.U. pentru acest continent. Relevînd faptul că „situația economică
în această zonă a lumii continuă să
se agraveze", documentul constată
absența creșterii în numeroase do
menii economice naționale, reduce
rea rețetelor la exporturi, creșterea
datoriei externe. In sectorul agricol
nu se poate realiza o sporire a pro
ducției datorită faptului că actuale-

Reuniunea ministerială a țărilor A.S.E.A.N
SINGAPORE 16 • (Agerpres) — La
Singapore s-au încheiat lucrările ce
lei de-a XX-a reuniuni ministeriale
a Asociației Națiunilor din Asia de
Sud-Est (A.S.E.A.N.). In comunica
tul adoptat de miniștrii de externe
ai celor șase țări membre — Brunei,
Filipine, Indonezia, Malayezia, Sin
gapore și Thailanda — se relevă im
portanța dezvoltării cooperării eco
nomice și comerciale între statele
membre. Documentul cere, de asemenea, Japoniei să-și extindă cooperarea cu aceste țări și să permită

- pe scurt

PROBLEMA CIPRIOTA. Parti
dul Progresist al Oamenilor Muncii diri Cipru (A.K.E.L.) se pronunță pentru retragerea tuturor
trupelor străine și lichidarea ba
zelor .militare din insulă, pentru
reglementarea problemei cipriote
în conformitate cu rezoluțiile per
tinente ale O.N.U. — a declarat in
cadrul unui miting organizat la
Nicosia secretarul general al
A.K.E.L.. Ezekias Papaioannou. As
pectul internațional al problemei
cipriote, a subliniat vorbitorul, poa
te fi rezolvat prin convocarea
unei
conferințe
internaționale.
Alături de celelalte forțe po
litice din țară. A.K.E.L. se pro
nunță pentru un Cipru indepen
dent. nealiniat și demilitarizat, cu
menținerea integrității sale teritpriâle — â afirmat Ezekias Papa
ioannou.
COOPERAREA ECONOMICA A
ȚARILOR NEALINIATE. La Phe
nian a fost creat un Comitet mi
nisterial permanent de cooperare
economică al țărilor nealiniate. în
baza hotărîrii adoptate în acest
sens la reuniunea la nivel înalt de
la Harare a mișcării de nealiniere,
din septembrie, anul trecut, infor
mează agenția A.C.T.C. Sarcinile
și rolul acestui organism vor consta
în adoptarea unei poziții comune
a țărilor nealiniate și a altor țări

rea dezarmării și sta
tornicirea unei păci
trainice pe glob.
In acest context,
s-au stabilit și dezvol
tat relațiile românoislandeze, ambele țări
exprimindu-și dorința
adîncirii
conlucrării
reciproc avantajoase
pe plan economic,
tehnico-științific, cultural, cit și în dome
niul vieții internațio
nale. Un moment de
seamă in dezvoltarea
acestor relatii
relații l-a
reprezentat vizita eIslanîn
fectuată
da de presedintele
Ceaușescu.
Nicolae
care a deschis orizon
turi promițătoare co
laborării româno-islandeze.
Este un curs ce co
respunde pe deplin
intereselor
ambelor
țări și popoare, con
tribuind, în același
timp, la promovarea
cauzei păcii, securită
ții și înțelegerii pe
continentul european
și în întreaga lume.

Sesiunea
Comitetului O.N.U,
pentru informații

BUDAPESTA; Convorbiri

agențiile de presa

Sud-Africană, pentru impunerea
neintîrziată de către Consiliul de
Securitate a unor sancțiuni obliga
torii și cuprinzătoare împotriva
regimului minoritar de la Pretoria.

REPUBLICII ISLANDA

în curs de dezvoltare în probleme
privind relațiile economice inter
naționale. cooperarea Sud-Sud. Co
mitetul a hotărît să se reunească
din nou în cursul celei de-a 42-a
sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.
COMUNICAT. Biroul politic al
C.C. al Partidului FRELIMO a examinat un plan de măsuri vizind
creșterea capacității de luptă a for
țelor populare de eliberare ale Mozambicului — informează un comu
nicat dat publicității la Maputo,
citat de agenția T.A.S.S. în cadrul
ședinței Biroului Politic s-a evi
dențiat că întărirea capacității de
apărare a forțelor armate naționa
le, îmbunătățirea dotării tehnice de
luptă a armatei, pregătirea cadre
lor militare, ca și întărirea disci
plinei constituie obiectul unei aten
ții permanente a conducerii de
partid și de stat mozambicane.
NARCOMANIE. Un articol publicat de ziarul „The Washington
Post" relevă că peste 50 la sută din
asasinatele comise în acest an în
capitala S.U.A. au ca autori per
soane care nu au împlinit încă
vîrsta de 25 de ani, asasinatele
fiind în cea mai mare parte rezul
tatul acțiunilor unor narcomani.

SEMINAR. Din inițiativa Orga
nizației Conferinței Islamice, la
Geneva va începe, la 23 iunie, un
seminar internațional, la care participanții vor analiza probleme legate de terorism, urmînd să suge
reze căi și mijloace de combatere

accesul produselor lor pe piața
niponă.
Exprimînd îngrijorarea față de ac
tuala escaladare a cursei înarmări
lor, în principal a celei nucleare, do
cumentul se pronunță pentru conti
nuarea eforturilor in direcția realiză
rii unei zone a păcii în Asia de
sud-est. Participanții și-au exprimat
sprijinul pentru crearea unei zone
libere de arma nucleară în Asia de
sud-est.
Reuniunea la nivel înalt a țărilor
membre ale A.S.E.A.N. urmează să
aibă loc în intervalul 14—16 decem
brie, la Manila.

a acestui fenomen — a declarat la
Islamabad secretarul general al
O.C.I., Sharifuddin Pirzada. El a
adăugat că terorismul prezintă un
interes general, datorită implica
țiilor sale multiple, și trebuie gă
site soluțiile apte pentru a-1 eli
mina — relatează agenția Q.N.A.

I

SITUAȚIA ECONOMICĂ A NOR
VEGIEI continuă să fie dificilă. în
pofida faptului că prețurile la pe
trol au crescut. Deficitul va atinge
87,5 miliarde coroane norvegiene
(circa 13,124. miliarde dolari) la
.sfirșitul anului 1987. Această esti
mare este conținută in propunerea
de revizuire a bugetului țării. Comentind bugetul revizuit, primul
ministru Gro Harlem Brundtland a
relevat că politica economică de
austeritate trebuie să fie aplicată
timp de câțiva ani.

RIPOSTA. Combatanții armatei
populare sandiniste au doborit un
avion care, venind din Honduras,
a pătruns în spațiul aerian al
Nicaraguei. Postul de radio „Voz
de Nicaragua" a relatat că avionul,
fără însemne de recunoaștere, a
tras rachete în zona postului de
frontieră Serro El Doradito, la 210
km nord de Managua, in departa
mentul Nueva Segovia. Ripostînd,
militarii nicaraguani au deschis
focul. Aparatul a căzut pe terito
riul Hondurasului, la 6 km de
frontiera cu Nicaragua.
PLOI TORENȚIALE au căzut luni
seara asupra teritoriului R. D. Ger
mane, ducind la întreruperea cir
culației pe unele artere rutiere și
feroviare — informează presa din
R.D.G. în zona Berlinului, canti
tatea de precipitații a atins ni
velul de 17 litri pe metrul pătrat.
Descărcările electrice deosebit de
puternice s-au soldat cu întreru
perea temporară a curentului elec
tric intr-o serie de orașe, ca Halle
și Dresda.
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