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Intr-o atmosferă însuflețitoare, de puternică angajare muncitorească, revoluționară,
cu hotărirea fermă de a acționa neabătut pentru înfăptuirea exemplară a planului,

î

pentru progresul susținut al patriei socialiste, ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA COMUNĂ A CONSILIULUI NATIONAL 
OAMENILOR MUNCII SI CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE $1 SOCIALE

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, miercuri s-au încheiat lucrările 
Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfuri
lor și finanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

Ultima ședință s-a desfășurat în aceeași atmosferă de puternică însuflețire, care a pus in evidență sentimentele de aleasă prețuire, de adincă recunoștință pe care oamenii muncii, toți cetățenii țării le poartă secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea revoluționară ce o

desfășoară, consacrată Împlinirii aspirațiilor de progres și civilizație ale poporului român, de a trăi in pace și înțelegere cu toate popoarele lumii.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiu au luat loc' membri ai Biroului Executiv al
(Continuare in pag. a IV-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE
Dragi tovarăși,Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, înalt forum al democrației muncitorești- revoluționare, a dezbătut probleme de mare însemnătate privind realizarea planului pe 1985 și.pregătirea pentru anul 1986 — primul an al celui de-al VHI-leaplan cincinal, care trebuie să asigure ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. 

(Aplauze puternice).Timp de trei zile, cei peste 4 000 de participant la plenara comună au dezbătut, într-un spirit de înaltă responsabilitate, în mod critic și autocritic, activitatea din primele cinci luni ale acestui an și au arătat cum vor acționa în viitor pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe întregul an. Au luat cuvîntul un număr mare de tovarăși — 356 ; s-au formulat 589 de propuneri, ceea ce demonstrează dezbaterea largă a problemelor de către cel mai înalt forum al democrației noastre mun- citorești-revoluționare. în unanimitate, plenara a adoptat planul dezvoltării economico-sociale pe 1986, celelalte documente. Hotărîrea-Chemare către toți oamenii muncii, precum și Apelul pentru pace. Toate aceste documente au o însemnătate deosebită pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, ale întregii noastre națiuni în înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al[ XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (A- 
plntze puternice, prelungite).în dezbaterile din aceste trei zile au fost pe larg discutate stările de 

lucruri din toate sectoarele de activitate, atît rezultatele bune, cit și o serie de lipsuri, de neajunsuri care continuă să se manifeste în- tr-o serie de sectoare și unități. S-au formulat un număr mare de propuneri, s-au luat angajamente ferme, solemne; s-au dat asigurări de către toate consiliile oamenilor muncii din rninistere, de toți vorbitorii,, că se va acționa cu cea mai înaltă răspundere pentru înlăturarea grabnică a stărilor de lucruri negative și pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, deci și a cincinalului 1981—1985. Consider toate acestea ca foarte bune — ceea ce demonstrează că dezbaterile nu au fost festive, nu au trecut peste problemele de fond ale activității noastre. Dar, desigur, numai asigurările și angajamentele nu sînt suficiente. Este necesar să se treacă cu toată hotărirea, în perioada imediat următoare, la realizarea în viață a tuturor angaja- m'entelor asumate în plenară.Putem spune că, prin caracterul larg reprezentativ și prin dezbaterile care au avut loc, plenara noastră comună s-a afirmat ca o puternică manifestare a democrației muncitorești-revoluționare, ca un înalt forum în care proprietarii, producătorii și beneficiarii a tot ceea ce se realizează în patria noastră au discutat cu înalt simț de. răspundere căile progresului continuu al patriei noastre, ale făuririi în mod conștient de către întreaga națiune a propriului său viitor liber, a viitorului socialist și comunist. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,Pe baza î^alizărilor din primele cinci luni și a planului pe luna 

iunie se poate aprecia că, pe semestrul I, producția industrială marfă va crește cu 5 la sută față de aceeași perioadă a anului 1984. Trebuie spus însă deschis că această creștere, deși importantă, este cu mult sub prevederile planului. De altfel, mulți dintre tovarășii care au luat cuvîntul au menționat a- cest lucru.Sînt serioase rămîneri în urmă la producția pentru export. De a- semenea, prevederile privind productivitatea muncii, reducerea cheltuielilor . materiale și de producție, precum și prevederile privind eficiența economică nu sînt realizate în întregime.Este adevărat că am avut o iarnă grea, care ne-a produs greutăți foarte mari în asigurarea energiei electrice și termice. Dar numai condițiile grele provocate de gerurile foarte mari nu justifică rămî- nerile în urmă în realizarea planului. în aceleași condiții, multe unități, ramuri ale economiei na- ționale au realizat — și unele chiar au depășit — planul. Deci, cauzele principale ale nerealizării planului constau, în primul rînd, în lipsurile și stilul defectuos de muncă dintr-o serie de sectoare și unități. De altfel, în plenară și secțiuni, mulți vorbitori au subliniat cu tărie acest lucru.Pe baza măsurilor luate în lunile aprilie și mai, producția industrială a crescut într-un ritm de 10 la sută. Avem toate condițiile pentru recuperarea, în următoarele luni, a rămînerilor în urmă și pentru realizarea planului pe 1985, la toți indicatorii. Este necesar însă ca toate consiliile oamenilor muncii, adunările generale, toți oamenii muncii să acționeze cu cel mai înalt simț de responsabilitate. în spirit revoluționar, pentru buna desfășurare a întregii activități.

Aș dori să menționez că în unitățile economice și sociale avem un spirit bun de muncă. Oamenii muncii au adresat numeroase critici conducerilor unităților și ministerelor și au cerut acestora să-și îndeplinească răspunderile pentru care au fost alese sau împuternicite, să asigure tot ceea ce este necesar pentru ca colectivele de oameni ai .muncii din toate unitățile să-și poată desfășura în bune condiții activitatea, să-și îndeplinească sarcinile ce le revin. Ca să fiu și mai clar, problema principală este ca toate consiliile de conducere, de sus pînă jos, să acționeze, ele în primul rînd, cu toată răspunderea revoluționară, să asigure ca oamenii muncii să-și îndeplinească în bune condiții planul și chiar să îl depășească. Și avem condiții pentru a- ceasta ! (Aplauze puternice).în toate sectoarele și unitățile trebuie să se asigure realizarea în mod ritmic a producției fizice, la toate sortimentele. După cum a reieșit și din dezbaterile din aceste zile, multe greutăți in desfășurarea normală Va producției sînt rezultatul direct al nerealizării producției fizice la toate sortimentele — ceea ce a provocat și provoacă mari greutăți în . aprovizionarea tehnico-materială. Trebuie să fie bine înțeles că nerealizarea producției fizice la toate sortimentele — pînă la cele mai mici — nu poate fi compensată în nici un fel printr-o producție valorică generală. Nu avem nevoie de o valoare generală a producției, ci de realizarea producției în sortimentele necesare economiei naționale ! A- ceăsta trebuie să fie una din problemele fundamentale ale guvernului, C.S.P.-ului și celorlalte organe economice, ale ministerelor, centralelor, conducerilor întreprin

derilor 1 Numai așa vom realiza în bune condiții planul, vom înlătura multe din deficiențele care se manifestă în momentul de față ! (Vii 
aplauze).Doresc să subliniez, încă o dată, că trebuie să se acționeze cu cea mai înaltă răspundere și conștiință revoluționară, patriotică, pentru realizarea planului de producție și, cu prioritate, a producției de export. Dezbaterile din plenară și secțiuni au evidențiat cu putere că dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea în bune condiții a planului pe acest an, a întregului cincinal actual.De la înalta tribună a acestui mare forum democratic al oamenilor muncii adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări tuturor oamenilor muncii și urarea de a face totul pentru a avea noi și noi succese în realizarea în bune condiții a planului, în toate domeniile 1 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși,Plenara comună a celor două organisme democratice a dezbătut și adoptat în unanimitate planul unic de dezvoltare economico-socială pe 1986 — primul an al cincinalului 1986—1990. care asigură trecerea României într-un nou stadiu de dezvoltare, ridicarea bazei teh- nico-materiale. a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Planul pe 1986 reprezintă o parte integrantă a Directivelor Congresului al XIII-lea și asigură înfăptuirea istoricelor hotărîri ale a

cestuia, ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.La întocmirea planului pe primul an al cincinalului s-a avut în vedere să se asigure un ritm de creștere a producției industriale de cel puțin 8 la sută, pentru a pune de la început baze trainice realizării noului cincinal. In concordanță, cu Directivele Congresului al Xfll-Ieă, s-au stabiiit și indicatorii de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale, de sporire a eficienței economice și ceilalți indicatori.Planul cincinal viitor — și,, deci, și prevederile pentru 1986 — accentuează dezvoltarea intensivă a industriei și celorlalte sectoare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții. Prin planul pe 1986 intrăm în etapa nouă a revoluției socialiste, hotărîtoare pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre societatea comunistă. (Aplauze puternice, prelungite).Punînd în centrul întregii activități realizarea planului pe 1985— în industrie, agricultură și celelalte sectoare economico-sociale— trebuie să pregătim temeinic, sub toate aspectele, condițiile teh- nico-materiale și umane necesare pentru înfăptuirea planului pe 1986.Este adevărat ceea ce s-a spus aici — și trebuie să avem permanent în vedere acest lucru— că cea mai bună pregătire a planului viitor este realizarea în bune condiții a planului pe acest an. Prin aceasta vom pune o bază trainică pentru 1986 și pentru întregul cincinal !

Este necesar ca toate ministerele, ceptralele și unitățile să treacă la stabilirea imediată a tuturor măsurilor necesare, inclusiv'la încheierea contractelor pentru! a putea începe anul îritr-o situație cit mai bună. Este inadmisibilă situația pe care o avem și în acest an, cînd, deși ne aflăm în a șasea lună a anului, nu s-au încheiat! încă toate contractele între unitățile.de producție șl’’"beneficiare din țâră. Or, trebuie să pornim de la necesitatea ca, pînă la începerea anului, să fie încheiate toate — și repet — toate contractele ! Nu mai trebuie să admitem sub nici un motiv să existe întreprinderi care să nu încheie contractele în totalitate ! Desigur, sînt probleme care cer! unele precizări tehnice său referitoare la Sortimente, în cursul anului, dar ele trebuie să fie avute în vedere la încheierea contractului sau a contractelor în general — și [să fie precizate perioadele cînd toate a- cestea urmează să fie.predate. Nu se poate organiza o activitate temeinică fără ca întreprinderile să aibă, de la început, comfenzile pentru organizarea corespunzătoare a întregii activități !Toate pregătirile pentru! anul 1986 trebuie să fie încheiate pînă la sfîrșitui lupii septembrie,! astfel incit dezbaterea și aprobarea planurilor în adunările generale ale oamenilor muncii, care vor avea loc în octombrie 1985, să asigure tot ce este. necesar pentru buna realizare, din primul an, a prevederilor noului cincinal. >
Dragi tovarăși,Și în noul cincinal vom pune un accent deosebit pe dezvoltarea bazei energetice și de materii prime.

(Continuare în pag. a II-a)TOVARĂȘEI NICOIAE CEAUȘESCU A 1NM1NAT IERI, ÎN CADRUL UNEI SOLEMNITĂȚI, ÎNAETE DISIW UNOR .IIIDIȚE ȘI UNITĂȚI FRUNTAȘE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE ANUL 1984
Prețuire muncii pline de dăruire și abnegație

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, a înmînat titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și ordine ale Republicii Socialiste România clasa I or
ganizațiilor județene de partid, consiliilor populare județene, 
unităților din industrie, institutelor de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică și de proiectare, unităților din construcții, 
agricultură și silvicultură, transporturi și telecomunicații, cir
culația mărfurilor, gospodăria comunală și prestări servicii, 
care au ocupat locul I în întrecerea socialistă pe anul 1984.La solemnitate au fost prezenți membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, precum și participanta la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Su

prem al Dezvoltării Economice și Sociale.Conferirea acestor înalte ordine și titluri ale Republicii Socialiste România constituie o nouă și elocventă mărturie a prețuirii deosebite pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu

o acordă muncii pline de abnegație și devotament a clasei muncitoare, hărniciei și spiritului de inițiativă cu care a acționat in cursul anului trecut pentru îndeplinirea ritmică și la un nivel calitativ superior a sarcinilor de plan, pentru creșterea eficienței întregii activități. Totodată, acordarea înaltelor distincții constituie un puternic imbold pentru o activitate mai susținută și mai intensă în acest ultim an al actualului cincinal în vederea dezvoltării continue a patriei noastre, sporirii avuției naționale, a nivelului de civilizație- și bunăstare a poporului nostru.In cuvinte calde, de profund respect și recunoștință, președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au fost adresate mul-
(Continuare în pag. a V-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor organizații 
județene de partid, consilii populare județene, unități economice și institute 

de cercetare și proiectare
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(Urmare din pag. I)S-au dezbătut — in secțiunea corespunzătoare și în plen — problemele energeticii și materiilor prime. situația din acest an. Deși a- vem unele realizări, nu putem fi mulțumiți nici cu felul în care Ministerul Minelor și toate unitățile acestui minister au acționat pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții planul pe acest an. De asemenea, nu putem fi mulțumiți nici de felul în care unitățile Ministerului Energiei și-au desfășurat și iși desfășoară încă activitatea. Am mai menționat o dată că dispunem de tot ce este necesar, că, în energie, avem capacități de producție mai multe decît este necesar pentru a realiza energia de care țara are nevoie. Ele însă trebuie să funcționeze în mod corespunzător !Avem, pentru aceste sectoare, programe speciale. în sectorul minier avem programe speciale pentru cărbune, precum și pentru celelalte minereuri. Recent, pornind de la necesitatea sporirii mai accentuate a producției de huilă și de cărbune cocsificabil, s-a întocmit un program special care prevede creșterea producției de huilă la 21 de milioane tone, a huilei nete la peste 18 milioane tone și, pe a- ceastă bază, creșterea producției cărbunelui cocsificabil la circa 7 milioane de tone. Rezervele de care dispunem în țară ne asigură pentru o perioadă lungă de ani realizarea acestor producții. Programul a fost discutat/n secțiune, s-au stabilit măsurile necesare — și așteptăm ca și consiliul oamenilor muncii din cadrul ministerului, precum și consiliile din toate centralele și întreprinderile miniere să acționeze în mod corespunzător pentru realizarea acestui program și a celorlalte programe, în condiții cît mai bune.Avem, de asemenea, programe pentru producția de cupru, zinc, plumb, sulf și altele. Avem unele realizări, dar și în aceste domenii sînt serioase rămîneri în urmă, deși, printr-o bună organizare a muncii, s-ar putea — și trebuie — să înlăturăm rapid toate aceste stări de lucruri negative.O atenție deosebită este necesar să se acorde randamentelor în extracția din minereuri a substanțelor utile. Aici avem rezerve foarte mari, care pot să ducă la o creștere substanțială a producției de metale și de alte substanțe utile — ceea ce va asigura și o reducere substanțială a costurilor acestor producții, o sporire a beneficiilor unităților respective.Se impune ca, în sectorul minier, să se acorde o atenție sporită teh- nOMgiilor noi;''adoptării • unor soluții: economice, mai bune; care să evite — așa cum s-a'îhtîmplat în Căliman — mutarea muntelui ca să scoatem 3 sau 4 la sută sulf din întreg acest munte. Trebuie să înțelegem că nu trebuie să adoptăm soluții care ne împing la cheltuieli inutile și care afectează, de fapt, avuția națională și dezvoltarea patriei noastre — cum s-a întîmplat în Căliman, dar și în alte părți. Mult mai rațional era — așa cum de altfel am stabilit acum — să se intre în minereu nu dind muntele la o parte, ci de la baza muntelui, și să scoatem substanțele e- xistente de acolo. Sigur, se cer unele măsuri mai deosebite, de aerisire și altele, dar stă la îndemî- na noastră să adoptăm soluțiile tehnice și tehnologiile corespunzătoare. Aceasta este valabil și pentru carierele de cupru și alte cariere. Mă refer la aceasta pentru că avem încă multe prevederi de deschidere de noi cariere în viitor — și trebuie să le analizăm, să adoptăm soluții foarte economice. în general, aceasta este valabil și pentru lucrările din subteran, pentru tojjte activitățile din sectorul minier. Trebuie de asemenea analizat cu mai multă răspundere și transportul, pentru a 
se găsi căile cele mai ieftine și mai ușoare pentru a asigura transportul acestei mari cantități de masă minieră. în acest sens se impune ca și consiliul oamenilor muncii din minister, consiliile din centrale, institutele de cercetare să analizeze mult mai temeinic și să pornească de la mai multe variante pe care să le examineze sub toate aspectele, inclusiv al economicității. Nu este suficient să spunem că vom scoate plumb sau sulf, dar trebuie să vedem și cit ne costă. Trebuie să înțelegem că aceasta este una din problemele esențiale pentru orice sectoare de' activitate ! Aș dori să exprim convingerea că ' discuțiile care au avut loc în plenară, angajamentele care s-au luat — atît în secțiuni cît și în plen — vor fi realizate și că, încă din acest an, in sectorul minier vor fi înlăturate multe din lipsurile existente și se va obține o Îmbunătățire a întregii activități, realizarea în bune condiții a planului pe cincinalul 198(1—1990. (Vii aplauze).O atenție deosebită trebuie să acordăm realizării producției de petrol și gaze. Și în acest domeniu situația din primele luni nu este mulțumitoare. Tovarășii din aceste sectoare s-au angajat că vor realiza în următoarele luni prevederile planului. Sînt necesare măsuri pentru o mai bună exploatare și o mai bună funcționare a schelelor, a instalațiilor, pentru mărirea gradului de recuperare și darea mai rapidă în funcțiune a noilor sonde, mai buna organizare a muncii brigăzilor, astfel incit să realizăm prevederile pe a- cest an și să punem o bază sigură pentru realizarea planului pe 1986 și întregul cincinal viitor. Oamenii muncii din industria petrolieră, consiliul oamenilor muncii din minister, din toate unitățile petroliere trebuie să acționeze cu 

mai multă răspundere și să facă totul pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin, pentru a realiza angajamentele asumate. Aș dori să exprim, și în acest cadru, convingerea că și petroliștii iși voi’ onora angajamentele și vor demonstra că, intr-adevăr, știu să răspundă sarcinilor și chemării puse de partid, de popor. (Aplauze puter
nice).Se impune ca și în domeniul geologic să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru punerea în evidență de noi substanțe utile, dar și pentru a crea condiții ca ele să poată fi puse în valoare în cel mai scurt timp, pentru că, pînă la urmă, rezultatele activității geologice se confirmă numai atunci cînd se trece ța punerea în valoare. Din păcate, după cum este cunoscut, o serie de aprecieri geologice nu s-au dovedit a fi întotdeauna juste. Iată de ce trebuie să întărim legătura între geologie, sectorul minier și petrolier — și, legat de aceasta, să asigurăm confirmarea mai rapidă a existentei acestor rezerve și la punerea lor în valoare. Numai după confirmarea lor în exploatare, geologii să poată primi o serie de avantaje, ca urmare a punerii în valoare de noi rezerve ! Ei nu trebuie să primească avantaje înainte de a se confirma dacă sînt realmente rezervele de care au vorbit. Am discutat cu geologii despre necesitatea de a trece — la u- nele mici exploatări directe, dar chiar pentru rezervele mari — la elaborarea, împreună cu minerii, și a soluțiilor de exploatare, ei înșiși realizînd unele lucrări care se fac și acum pe seama cercetării, dar nu sînt legate de intrarea în zăcăminte, și de a le trece imediat în exploatare. în acest' fel vom crește și eficiența activității geologice, dar vom ușura și activitatea de deschidere minieră, de punere în valoare a noilor rezerve. Acest lucru este valabil și în petrol, și în alte sectoare.O atenție deosebită trebuie să acordăm energiei electrice și termice. Am menționat că dispunem de capacități de producție mai mult decît este necesar pentru a produce energia. Dar, din păcate, centralele pe cărbune lucrează cu mult sub capacitate ; producția de energie hidroelectrică este și ea afectată de multe ori de lipsa de apă — și astfel sîntem nevoiți, de fapt, să ne bazăm încă foarte mult pe energia realizată pe hidrocarburi, ceea ce impune — ținînd seama și de nerealizarea programului în petrol — importuri foarte mari, suplimentare, pentru a asigura energia necesară.Consider că trebuie’ să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura buna funcționare a centralelor -pe car*  bune. Dacă aceste centrale ar lucra numai cu 65—70 la sută din capacitate, nu am mai avea nici un fel de probleme cu energia. Avem prevăzut ca în acest an și în următorii ani să intre în producție noi capacități. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a pune în producție toate capacitățile prevăzute pentru acest an și pentru anii următori, astfel incit energia pe cărbune și pe șisturi să ne asigure circa 40—45 la sută din necesarul de energie în cincinalul viitor.Trebuie să urgentăm punerea în producție a hidrocentralelor aflate în construcție. în această privință, cît și în domeniul centralelor pe cărbune, consider că trebuie luate măsuri imediate de a se asigura tot ce este necesar, de a se concentra forța de muncă pe aceste șantiere, în așa fel încît toate unitățile prevăzute să intre în producție și să poată să dea energie, așa cum este stabilit în plan. Să analizăm chiar, dacă e posibil, să , devansăm unele din acestea.în cincinalul viitor va trebui să dezvoltăm puternic energia nucleară. Prima centrală nucleară va trebui să intre în producție la sfîr- șitul anului viitor.,Și în acest domeniu trebuie să ne concentrăm mai serios forțele — așa cum am discutat recent — pentru a. asigura realizarea în întregime a prevederilor planului, astfel încît la sfîr- șitul cincinalului să avem cel puțin 4 000 MW energie nucleară — mă refer la puterea instalată — așa cum este, de altfel, stabilit în plan. Așa cum s-a menționat aici, am discutat cu tovarășii din conducerea Ministerului Energiei unele din proiectele foarte costisitoare, care s-au dovedit și inutile. Numai așa se poate explica, că s-a putut ușor, în cîteva zile, reduce — cum s-a menționat aici — la un singur proiect, 60 la sută din consumul de ciment și de fier beton, și din costurile generale.în general, în energie se construiește greoi, scump. Spiritul de economicitate al ministerului și proiectanților nu este la înălțimea răspunderii pe care o au.Este necesar să acționăm pentru înfăptuirea neabătută a programelor privind noile surse de energie. Ele vă sint cunoscute ; ați vizitat și expoziția unde sînt prezentate aceste noi surse și programe, care urmează să fie încă îmbunătățite. Pe această cale va trebui să realizăm o parte însemnată a necesarului de energie pentru economia națională, pentru nevoile întregii țări. De altfel, trebuie să ne propunem, în acest domeniu, ca cel puțin 50 la sută din necesarul de energie pentru creșterea producției în următorul cincinal s-o realizăm prin reducerea consumurilor energetice, prin recuperarea și refolosirea surselor de energie și prin folosirea a noi surse de energie.în general se impune ca întregul minister, consiliile oamenilor muncii din domeniul energetic și din toate sectoarele consumatoare sau producătoare de energie — și toți cei care consumă energie sînt 

și producători prin recuperarea și refolosirea energiei sau prin folosirea noilor surse de energie despre care s-a vorbit — să acționeze pentru a realiza în cele mai bune condiții programul energetic pe acest an și pe cincinalul viitor, începînd cu 1986. Am convingerea că și conducerea ministerului, consiliile de conducere, toți oamenii muncii din. domeniul e- nergiei vor înțelege mai bine răspunderea mare pe care o au și vor acționa într-un spirit mai revoluționar, făcînd totul pentru a asigura țării energia necesară dezvoltării generale a patriei. (Aplau
ze puternice).Pe ansamblu, trebuie să ne o- cupăm mult mai serios de dezvoltarea bazei de materii prime în toate celelalte sectoare. Trebuie să crească ponderea materiilor prime pe care le realizăm în țară și să reducem importurile. în acest scop este necesar să acordăm o atenție mult mai mare decît pînă în prezent folosirii raționale a materiilor prime și materialelor. Trebuie să fie bine înțeles că cea mai bună și mai importantă sursă de materii prime, ca și de e- nergie, este folosirea rațională și reducerea consumurilor Ia materiile prime și materialele pe care le avem ! Aceasta este prima sursă și cea mai importantă — și ea stă în puterea noastră a tuturor, a fiecăruia !în acest spirit a fost întocmit programul de economisire, recuperare și reciclare a materiilor prime și materialelor, pe care l-am dezbătut și l-am adoptat în unanimitate. Trebuie să pornim și să avem permanent în vedere teza materialist-dialectică după care în natură nimic nu se pierde, totul se transformă, și să o adaptăm la necesitățile noastre, formulînd-o în felul următor : .„nimic să nu se piardă, totul să fie recirculat și re- folosit în economie". (Aplauze pu
ternice, prelungite).Pornind de la acest program, în cincinalul 1986—1990 cel puțin 50 la sută . din necesarul de materii prime pentru creșterea producției trebuie să fie asigurat prin recircularea și refolosirea materiilor prime. Sînt domenii unde putem să realizăm mult mai mult, să ajungem pînă la 65—70 la sută ! Cred că nu este nevoie să dau acum exemple în acest domeniu. Aș menționa însă cîteva lucruri, tovarăși; Cînd am analizat acest program cu organele de planificare și de aprovizionare am constatat unele lucruri foarte îngrijorătoare — subliniez, foarte îngrijorătoare. Avem așa-zise recuperări tehnologice Ia metal, de peste 30 la sută, ceea ce înseamnă că în elaborarea oțelurilor și.în prelucrarea lor se pierd, 30 la sută din materiile prime; chiar dacă le reintroducem în procesul de producție pentru aceasta am consumat energie, muncă și așa mai departe. Numai o reducere cu 10 la sută — pe deplin posibilă în ambele sectoare, metalurgie și construcții de mașini — ar însemna peste un milion de tone de metal în plus pentru producție, cu toate implicațiile economice în reducerea costurilor, și așa mai departe. Dar, am constatat că în unele sectoare se pierde mult mai mult în procesul tehnologic.Pun această problemă în fața plenarei Consiliului Oamenilor Muncii pentru că, în calitatea noastră de reprezentanți ai clasei muncitoare, ai poporului, trebuie să analizăm cu toată răspunderea și să acționăm cu toate forțele — începînd cu cercetarea și producția — pentru a lichida rapid aceste stări negative de lucruri din multe sectoare de activitate.De ce subliniez acest lucru, tovarăși ? Pentru că se mai continuă încă să se ocolească problemele și să se considere că, prin declarații generale, prin angajamente solemne, acestea se vor putea soluționa. Vreau să spun deschis că trebuie să considerăm această plenară comună ca un moment nou, în care să se termine cu angajamentele solemne și declarațiile generale ! Trebuie să facem o cotitură radicală în activitatea noastră ! (A-
plauze puternice, prelungite). Cu declarații generale nu putem realiza planul viitor, nu putem realiza nici Programul partidului, nici făurirea societății comuniste, nici ridicarea în continuare a bunăstării poporului.Trebuie să înțelegem că putem face aceasta prin muncă responsabilă, prin acțiuni în spirit revoluționar, în toate domeniile de activitate, pentru a servi poporul. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul !").Este, de asemenea, necesar să intensificăm activitatea de recon- diționare și refolosire a subansam- blelor și pieselor în diferite domenii. Pe această cale trebuie să asigurăm cel puțin 25 la sută din necesarul de materii prime și materiale pentru creșterea producției pe cincinalul următor, cu toate influențele care vor urma și în acest domeniu.Pe drept cuvînt, în plenară și în secțiuni s-a vorbit mult de necesitatea asigurării bazei tehnico- materiale, a unei bune aprovizionări în toate domeniile. Este de înțeles pentru fiecare că nu se poate asigura desfășurarea normală a producției fără o bună aprovizionare tehnico-materială. Dar, ceea ce consider că nu s-a analizat suficient este faptul că asigurarea bazei tehnico-materiale trebuie s-o realizăm în primul rind prin forțele proprii, pe căile de care am vorbit. Și stă in puterea fiecăruia, a fiecărui sector, a fiecărei întreprinderi să asigure a- ceastă bună aprovizionare tehnico- materială 1Avem norme de consum ; în u- nele unități unde se lucrează bine 

— așa cum au arătat, aici o serie de tovarăși — s-a obținut chiar față de aceste norme de consum o reducere. Dar, din păcate, pe primele cinci luni avem o depășire a consumurilor materiale și energetice. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura ca toate unitățile să se încadreze în consumurile materiale conform normelor stabilite și să se acționeze în continuare pentru elaborarea de norme îmbunătățite, cu consumuri mai reduse. Acțim un an, în iunie, am analizat normele de consum cu toate consiliile de conducere din organele centrale și s-au stabilit măsuri de reducere corespunzătoare. Dar așa cum s-a constatat în secțiuni, nici pînă astăzi unele ministere nu au luat măsurile necesare pentru aplicarea lor în viată. O asemenea atitudine este cu totul inadmisibilă și trebuie să fie lichidată cu desăvîrșire 1Sînt necesare măsuri hotărîte pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului în metalurgie. Acest sector are un rol foarte important în asigurarea bazei tehnico-materiale pentru multe sectoare din economia noastră, națională. Desigur, pe ansamblu avem rezultate bune. Avem o metalurgie bună, modernă, dotată în multe privințe cu ce-i mai bun pe plan mondial. Multe din instalațiile metalurgice ca acelea pe care Ie avem noi se găsesc în puține țări din lume. A- cestea au cerut eforturi mari financiare — și în valută, și în țară. Dar acum este necesar nu numai să vorbim de această dotare, ci să acționăm pentru a produce în metalurgie tot ce avem nevoie pentru economia națională — oțeluri de înaltă calitate, sortimentele necesare atît pentru consum intern, cît și pentru a realiza un export cu o eficiență economică maximă.Sper că tovarășii din metalurgie, consiliul de conducere al ministerului. vor înțelege că trebuie să acționeze cu mai multă răspundere. Aș dori ca la viitoarea plenară a Consiliului Oamenilor Muncii, Ministerul Metalurgiei — și ca să nu mai repet, toate ministerele — să nu mai vină bu justificări și angajamente, ci să se spună simplu, fără multe ocolișuri : am făcut planul, ne-am făcut datoria pentru care am fost numiți, sau aleși, în muncile unde ne aflăm, și am servit partidul și poporul ! Așa trebuie să vorbească un comunist, un conducător din economie, în general ! (Aplauze 
puternice, prelungite). De altfel, cei care au realizat planul au și vorbit așa ! Cei care însă nu au realizat planul încearcă, cu vorbe frumoase'și ocolite, să ascundă. lu- cruricare nu pot fi ascunse, tovarăși.. Nu-i nevoie să spui , vorbe frumoase, ci să spui simplu : metalurgia a dat la timp țevile pentru utilajul nuclear, pentru apa grea, a dat la timp și de calitate bună țevile pentru cazanele de energie — și e suficient ! Aceasta dorim de la metalurgie ! (Aplauze 
puternice). Sper, și doresc, ca oamenii muncii din metalurgie să acționeze cu toată răspunderea și să-și îndeplinească și ei în cele mai bune condiții planul pe acest an și sarcinile în cincinalul următor. (Aplauze puternice).Un alt sector important pentru baza noastră tehnico-materială este chimia. Avem și aici rezultate bune. Avem instalații moderne, dar avem lipsuri mari. După cum ați auzit, planul nu ai fost realizat. Justificări se pot găsi, dar este necesar ca și conducerea Ministerului Industriei Chimice, consiliile de conducere din centrale, din unitățile chimiei să tragă toate concluziile din stările negative și să acționeze pentru a realiza în bune condiții planul.Nici în acest domeniu nu este nevoie de vorbe mari și frumoase ! E nevoie să se spună simplu : fabricile au funcționat la capacitatea proiectată — deși printr-o bună exploatare se pot obține și depășiri — că s-au produs toate sortimentele care au fost stabilite și de bună calitate. Și aceasta este suficient pentru ca să se raporteze la plenara viitoare că Ministerul Industriei Chimice a tras concluziile din stările negative de pînă acum. Sper că și oamenii muncii din .chimie, consiliile de conducere, inclusiv al ministerului, vor acționa în acest spirit și se vor prezenta la plenara viitoare cu rezultate bune în toate sectoarele. 
(Aplauze puternice).Avem sectorul materialelor de construcții și al lemnului, care, de asemenea,. are un rol important în asigurarea bazei materiale pentru întreaga noastră activitate. Și în acest domeniu avem rezultate bune, dar avem și lipsuri foarte serioase. Am discutat recent cu tovarășii din acest sector ; s-a întocmit un program de măsuri speciale — și sper că se va acționa în așa fel încît să se lichideze stările de lucruri negative, astfel ca la plenara viitoare, din toamnă, și acest minister, consiliile de conducere și oamenii muncii din sectorul materialelor de construcții să poată să vină cu capul sus și să spună că au lucrat așa cum se cere, . într-un spirit muncitoresc, revoluționar, și au îndeplinit planul ! (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,Sarcini mari revin construcțiilor de mașini, mai cu seamă în dotarea tehnică a tuturor ramurilor de activitate. Este cunoscut că circa 80 la sută din mașinile și utilajele pentru întreaga economie se realizează în sectoarele construcției de mașini. Deci, acest sector are o importanță deosebită pentru funcționarea întregii economii naționale. Am creat o industrie constructoare de mașini modernă, cu o do

tare bună. Multe unități din a- cestă ramură au o dotare care nu se găsește în prea multe unități constructoare de mașini din alte țări — și această dotare ne-a costat mult ! Trebuie însă, acum, să se asigure producția de care avem nevoie pentru dezvoltarea e- conomico-socială a țării. Avem rezultate bune, avem însă și neajunsuri serioase. Conducerea Ministerului Construcțiilor de Mașini, consiliul de conducere, centralele, consiliile de conducere din toate unitățile și toți oamenii din construcția de mașini trebuie să tragă toate concluziile, atît din ceea ce e bun, cît și din ceea ce este rău, și să acționeze pentru lichidarea rapidă a stărilor de lucruri negative. Trebuie să înțelegem că fără mașini și utilaje nu putem termina investițiile, nu putem pune în producție capacitățile noi. Tovarășul ministru al industriei chimice a arătat că-i trebuie 30 de mii de tone de utilaje chimice pe an. Practic aceasta reprezintă producția pe 20 de zile a sectorului de utilaje din construcția de mașini.Este pe deplin posibil și trebuie ca Ministerul Construcțiilor de Mașini să ia măsurile necesare pentru a organiza bine și a realiza, nu la sfîrșitul anului, ci în devans, aceste 30 de mii de tone de utilaje pentru chimie. Insist asupra a- cestui lucru, pentru că chimia stă prost cu investițiile, și punerea în producție a capacităților este de o importanță deosebită. Și aceste utilaje se pot realiza în mai puțin de o lună. Deci, nu poate exista nici un fel de justificare pentru a- ceste stări negative. Același lucru este, însă, valabil și în metalurgie. De fapt, nu putem spune că avem comenzi suficiente pentru capacitățile pe care le avem în domeniul utilajelor. Stările de lucruri negative sînt rezultatul numai și numai al slabei organizări din acest sector de activitate.Aș dori ca și tovarășii din construcția de mașini să tragă toate concluziile care se impun și să se prezinte la plenara următoare cu un raport simplu, spunînd că au realizat planul, că nu mai au restanțe în nici un domeniu și că au ridicat nivelul tehnic și calitativ al producției. Avem suficiente forțe în construcția de mașini pentru a putea obține aceasta în cel mai scurt timp ! (Aplauze puternice).Este necesar, de asemenea, ca Ministerul Industriei Ușoare să acționeze pentru folosirea mai bună a capacităților existente, pentru realizarea producției în conformitate cu planul. Nu este nevoie să insist mai mult asupra necesității ca și industria ușoară să-și îndeplinească planul de producție în cele mai bune condiții de calitate. Avem capacități; • • avem colectivi*  bune se cere însă o poziție mai fermă din partea consiliului de conducere al ministerului, a conducerii ministerului, a consiliilor oamenilor muncii din centrale și din unități, care trebuie să acționeze într-un spirit de mai înaltă responsabilitate și exigență.Aș dori să exprim convingerea că tovarășii din industria ușoară vor înțelege că și pentru ei a trecut timpul declarațiilor, al angajamentelor — că acum trebuie să se așeze serios pe muncă și că la plenara viitoare vor veni, de asemenea, să raporteze îndeplinirea planului și îmbunătățirea generală a întregii activități, inclusiv a ca-' lității producției. (Aplauze puter
nice).în toate secțiunile s-a vorbit — deși poate nu suficient — despre situația pe care o avem în transporturi, despre unele greutăți provocate de acest sector.. Aceasta ne-a și determinat să constituim, în cadrul plenarei, o secțiune specială a transporturilor pentru a analiza în special această problemă. Avem și în transporturi o bază foarte bună. Am dezvoltat puternic mijloacele de transporturi, dar este inadmisibil ca, în loc să îmbunătățim indicele de folosire a vagoanelor existente, să-l înrăutățim. Aceasta înseamnă că tovarășii din conducerea ministerului, consiliul de conducere, regionalele de căi ferate, unitățile nu acționează cu întreaga răspundere pentru a asigura realizarea la timp și în condiții cît mai economice a transporturilor. Mai mult, a reieșit că în diferite unități economice se găsesc imobilizate peste zece mii de vagoane ; dar sînt perioade cînd imobilizările trec de două- sprezece-treisprezece mii de vagoane. La aceasta, însă, ar mai trebui să adăugăm miile și miile de vagoane imobilizate pe traseul căilor ferate. De fapt, se poate spune că și C.F.R.-ul și o serie de unități au transformat vagoanele în depozite și în magazii. Numărul de vagoane și de mijloace de care dispunem este mai mult decît suficient pentru a asigura funcționarea normală a transporturilor. Este necesar ca, de îndată. Ministerul Transporturilor, împreună cu toate celelalte ministere să ia toate măsurile pentru a pune ordine, pentru a mări gradul de circulație a vagoanelor și a nu mai.admite nici un fel de staționare peste perioada normală stabilită. Dimpotrivă. fiecare minister, fiecare întreprindere care primește vagoane trebuie să înțeleagă că este necesar să treacă imediat la descărcarea și restituirea lor.Deci, este necesar ca ministerul să pună ordine, disciplină in această privință. Și acest lucru este valabil pentru toate ministerele.Este necesar să folosim mai rațional autocamioanele. Nu trebuie să funcționeze autocamion — așa cum prevede legea — fără o remorcă, dar trebuie, de fapt, să mergem la două remorci. Este inadmisibil ca transportul auto, 

pe care îl execută Ministerul Transporturilor, să fie mai ieftin cu 35 la sută decît transportul propriu din unitățile economice, cind ar trebui, de fapt, ca transportul propriu al unităților să fie mai ieftin cu cel puțin 30 la sută decît cel efectuat de Ministerul Transporturilor. Toate ministerele se luptă să aibă mijloace de transport proprii, dar nu se luptă ca transportul să coste cît mai puțin. Am stabilit — și vom introduce prin lege — că nu vom lăsa nimănui', mijloace de transport, dacă transportul nu va costa cu cel puțin 25 la sută, mai ieftin decît cel efectuat de Ministerul Transporturilor. Trebuie să punem capăt plimbării în gol și tuturor celorlalte neajunsuri care mai e- xistă în acest domeniu. Eu pun această problemă în fața Consiliului Oamenilor Muncii și rog să se analizeze și să Se ia imediat măsuri.. Noi vom lua și prin lege măsurile necesare, dar trebuie să trecem imediat să 'punem imediat ordine în acest sector de activitate. Nu se poate să mergem mai departe cu situația actuală! Trebuie să facem ca transportul —? care ne costă foarte scump și are o pondere mare în cheltuielile materiale și, deci, în costurile de producție — să fie redus substanțial. Nu doresc să mă mai refer la celelalte ramuri de activitate. în toate sectoarele trebuie să se analizeze, în mod amănunțit, stările de lucruri și sa se tragă concluzii din ceea ce este bun și din ce este negativ — și să se ia măsurile care se impun, astfel ca toți să poată veni la plenara viitoare'■și să raporteze că au lichidat aceste stări de lucruri negative.Am convingerea că și tovarășii din transporturi vor înțelege că a trecut timpul justificărilor și vorbei — și că trebuie să acționeze cu mai mult spirit de răspundere, pentru a se prezenta cu îndeplinirea sarcinilor în condiții’ bune. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,Avem de realizat în acest an un volum mare de investiții. Aici s-au dat asigurări că se vor lua măsurile necesare în vederea înfăptuirii în întregime a investițiilor, punerii în producție a capacităților stabilite în plan. Consider necesar ca, de îndată, să se ia măsuri, de către toate ministerele— de Ministerul Construcțiilor Industriale, de guvern în general, avînd în vedere că unele ministere s-au organizat și realizează investițiile direct. De fapt, volumul investițiilor ce se realizează direct de alte ministere e cu mult ftiâP'tnâre dd6ît’-cel,<ce se realizează-'de'Ministerul-Construcțiilor Industriale'.’ De' ac'ee'ă problemă' a*  ceasta trebuie să o atializăm și să facem ca Viceprim-ministrul ’care răspunde de acest sector să se o- cupe serios de felul cum se realizează totalitatea investițiilor. Dar este de neînțeles de ce Ministerul Construcțiilor Industriale — care lucrează mai cu seamă pentru chimie, cam 70 la sută din activitatea lui este pentru chimie — nu asigură nici cel puțin în acest sector realizarea în întregime a investițiilor. Trebuie să analizăm serios cum lucrează acest minister și să luăm măsuri pentru a pune ordine.Să trecem la stabilirea măsurilor pe fiecare șantier și unitate, și tot ce este necesar, inclusiv în direcția organizării mai bune a a- provizionării, a creșterii producti- vității muncii, a asigurării forței de muncă — în așa fel incit să putem, neapărat, să realizăm în întregime investițiile.Pentru cincinalul următor avem un volum foarte mare de investiții, îl cunoașteți. în 1986 sint prevăzute peste 300 de miliarde de lei investiții. Doresc să pun în fața Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale necesitatea de a analiza foarte serios volumul acestor jnvestiții. în direcția următoare, însă, tovarăși : nu de reducere a obiectivelor prevăzute în plan, ’ci de realizare in întregime a obiectivelor, însă cu o reducere substanțială a costurilor de investiții. Am în vedere să ne propunem și să adoptăm chiar, în acest cadru, o hotărîre specială ca să reducem cu cel puțin 20 la sută costul investițiilor pe cin-, cinalul următor.Deci, cînd pun problema că trebuie să redudem investițiile cu circa 200—250 miliarde lei — pornind de la faptul că avem 1 350 miliarde prevăzut la investiții — am în vedere nu să renunțăm la realizarea obiectivelor, ci să ne a- șezăm să analizăm temeinic și să găsim soluții ca să facem aceasta cu cheltuieli foarte mici, să crească, pe această cale, eficiența lor în economie. Aceste 200—250 miliarde, pe care avem în vedere să le economisim, vor putea fi folosite fie pentru noi obiective, iar o parte — și fără nici o îndoială că vom face acest lucru — pentru noi măsuri de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului. (Aplauze pu
ternice).Este, deci, necesar ca toate consiliile de conducere — de sus pînă jos — să analizeze temeinic și să ia măsuri în toate’domeniile pentru reducerea substanțială a costurilor și realizarea la timp a investițiilor.în următorul cincinal vom pune accentul nu atît pe construcții— și nu trebuie să mergem pe construcții — ci pe utilarea cu noi mașini și utilaje de înaltă productivitate. S-a vorbit în aceste zile de faptul că, în unele sectoare, dotate cu noi mașini și utilaje, a 

crescut producția și. deci, și productivitatea, de 4—5 ori, iar în unele domenii și mai mult. Deci, numai cu noi mașini — care ocupă cîteodată chiar un spațiu mai mic decît cele existente — realizezi cît se produce acum cu 4—5—6 mașini și cu 4—5—6 oameni. Aceasta reduce și suprafețele, reduce și forța de muncă și, desigur, și toate cheltuielile, sporește productivitatea muhcii și așa mai departe.Iată de ce — în conformitate cu ce am stabilit, de altfel, la Congresul al XIII-lea — trebuie să acționăm cu toții pentru a dota spațiile existente cu mașini și utilaje de. înaltă productivitate, cu linii moderne de automatizare, de robotizare, care vor transforma, în mod radical, întreaga activitate și vor contribui, de asemenea, la reducerea substanțială a investițiilor.O atenție deosebită trebuie să a- cordăm bunei întrețineri și reparațiilor capitale. Multe din nereali- zările dintr-o serie de unități și centrale se datoresc neexecutării la timp a reparațiilor, neurmăririi și neasigurării întreținerii corespunzătoare a utilajelor și mașinilor.în general, se impunp să luăm toate măsurile pentru gospodărirea cu mai mare răspundere a fondurilor fixe, a avuției naționale. Oamenii muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari,-.trebuie să acționeze cu toată răspunderea pentru apărarea și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, a avuției naționale —■ această proprietate, de stat și cooperatistă, constituind baza întregii dezvoltări a societății noastre, a progresului economic și social, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,în realizarea tuturor sarcinilor mari pe care Ie avem și în acest an și în cincinalul viitor un rol tot mai important revine cercetării științifice și tehnologice. Se impune să luăm măsuri mai hotărîte pentru intensificarea activității de cercetare tehnică și tehnologică, pentru concentrarea forțelor pe probleme. Nu este pentru nimeni'un secret că sînt domenii unde trebuie să unim forțele din mai multe institute, să creăm’ colective comune, care să nu facă altceva și să nu primească alte sarcini pînă nu realizează obiectivele respective. Sistemul acesta de conlucrare, împărțind problemele între mai multe institute, nu dă — și nu poate da — cele mai bune rezultate. Trebuie să trecem Cu hotărîre la real.izarea acestor cen- țf'e Vu'terțMce ^pe" b'fd'b'leme, care să unească forțe dini institutele ce trebuie :să conTOcreze între ele, cu specialiștii' căi mai buni, sub o conducere unică și să asigure îndeplinirea în mai bune condiții a problemelor mari puse în fața cercetării.Avem forțe foarte puternice, avem rezultate bune, care demonstrează capacitatea cercetării noastre. Trebuie să folosim mai bine aceste forțe, mijloacele care le a- vem pentru ca în cincinalul viitor cercetarea’ să poată avea un rol mult mai important în realizarea noii revoluții tehnico-științifice. Aceasta este hotărîtor pentru îndeplinirea întregului nostru cincinal ! (Aplauze puternice).Ne propunem să intensificăm automatizarea, robotizarea, introducerea tehnicii celei mai avansate și a noii tehnologii în toate domeniile. Dar aceasta nu e posibil fără a angaja puternic, zilnic, în toată activitatea, cercetarea științifică, fără o intensificare și mai puternică a conlucrării dintre cercetare, producție și învățămînt.în mod deosebit aș atrage atenția asupra problemelor din proiectare — legat tocmai de aceea ce am spus în domeniul investițiilor, de proiectele care au fost elaborate cu costuri uriașe. Consider că este necesară o dezbatere foarte serioasă a acestor probleme cu toate institutele de proiectare. Trebuie să . luăm măsuri serioase ca institutele de proiectare să înțeleagă că nu orice proiect poate fi acceptat și trebuie promovat. De altfel, legea este foarte clară în a- ceastă privință ; ea prevede că nu se pot promova nici un fel de proiecte care sînt mai costisitoare decît ceea ce s-a realizat pină acum. Desigur, cînd lucrezi poți prezenta soluții în două-trei variante — una mai scumpă, alta mai ieftină. Dar eu mă refer la soluțiile care au fost definitivate și promovate ca atare, și pe baza cărora se desfășoară, activitatea. Vina promovării acestor soluții mai scumpe nu este numai a proiectanților, ci și a conducerilor ministerelor. Unde sînt comisiile sau comitetele tehnice din ministere, care au o- bligația să analizeze proiectele ? Unde sînt Comitetul de Directiva- re, și atîtea și atîtea alte organe care avizează și supraavizează toate aceste proiecte ? ! Trebuie să înțelegem că și în acest domeniu trebuie să aducem realmente o îmbunătățire radicală, avînd în vedere rolul important pe care îl au institutele noastre de proiectare în realizarea marilor obiective în toate sectoarele de activitate.Avem, în general, și în cercetare un număr important de programe de perspectivă. Avem un program general — și în concordanță cu aceasta, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, ministerele, toate organele noastre centrale trebuie să acționeze pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de mare răspundere pe care le are cercetarea.
(Continuare în pag. a Ill-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Ii-a)Subliniez încă d dată că nu vom putea realiza ceea ce ne-am propus fără a angaja serios cercetarea și fără creșterea rolului .'cercetării în toate domeniile de activitate. Revoluția tehnico-științifică, progresul general nu se. pot. realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii —..dar nu pe ceea ce este, cunoscut; ci pe realizarea de noi. descoperiri 1 în toate domeniile. Și,. știința românească, oamenii de știință români au realizat multe asemenea descoperiri și au fost; de multe ori, pionieri în progresul țehnico-știin- țific. Trebuie să ne propunem ca și în. viitor cercetarea românească să-și mențină și să-și- dezvolte acest rol. de pionierat ■ în. știință ! 

(Aplauze puternice).în concordanță cu toate programele de dezvoltare pe care le avem, trebuie să aducem, în continuare, îmbunătățiri corespunzătoare în desfășurarea procesului de învățămînt,. în înfăptuirea programelor de reciclare, de ridicare continuă a pregătirii cadrelor1 n'Oa'Stre, • a forței de muncă, pornind de la faptul că rolul hotărîtor în' realizarea, în tot ceea ce ne propunem, îl au cadrele, oamenii. Cu cît vom ridica nivelul de cunoștințe tehnice, profesionale ale tuturor oamenilor muncii, cu atît rezultatele noastre vor fi măi bune în toate domeniile de activitate ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,Creșterea mai puternică a productivității muncii constituie factorul fundamental pentru înfăptuirea socialismului și comunismului, în următorul cincinal, începînd cu anul 1986, trebuie să realizăm, pînă în 1990, o dublare a productivității muncii. „Aceasta, presupune o mai bună organizare a activității întreprinderilor, mecanizarea, automatizarea, robotizarea și ciber- rietizarea proceselor de .producție, ridicarea pregătirii tehnice și profesionale a tuturor oamenilor muncii.Consider necesar ca, în toate u- nitățile, pe baza experienței bune de pînă acum, să se treacă la constituirea de colective speciale pentru stabilirea măsurilor de. organizare a producției, de reorgani- zare a întregii activități a. unor întreprinderi, de modernizare a lor, astfel îneît, cel mai tîrziu, pînă la Conferința Națională a partidului în 1987, să încheiem complet procesul de reorganizare, și ■ dotare modernă a tuturor unităților noastre economice. Unii dintre dumneavoastră ați văzut,cum-au- în-. ceput să lucreze în. direcția modernizării proceselor de producție' tovarășii de la uzinele „23 August". Este un început bun, și, așa cum am mai discutat, el este valabil-și pentru alte sectoare , de activitate. Consiliul de conducere al ministerului, ale tuturor ..ministerelor...vor trebui ca, împreună cu C.N.Ș.T.-ul, cu C.S.P.-ul și centralele, să acționeze și să stabilească, măsurile necesare ca, realmente, să schimbăm radical organizarea și funcționarea întreprinderilor noastre; (Vii aplauze).Avem o dotare foarte bună în multe unități ; însă fluxul, organizarea producției,1 mecanizarea și automatizarea unor locuri de muncă sînt rămase în urmă.1 Trebuie să trecem hotărît și să ridicăm. întreprinderile noastre, și. din acest punct de vedere, la - un nivel- -superior, să asigurăm ca, și .sub acest aspect, ele să ocupe un loc cit mai bun în organizarea și desfășurarea activității industriei. Avem .căpăci-: tatea — și trebuie să asigurării : a- ceasta ! Consider că este posibil — și aș dori — ca la Conferință Națională toate ministerele. și unitățile să se poată prezenta și să raporteze că. au schimbat radical și că au produs o adevărată . revoluție în organizarea și funcționarea industriei noastre. Pe această cale putem să - realizăm rnai mult decît- dublarea' productivității muncii în. cincinalul viitor
Dragi tovarăși, .Trebuie să luăm măsuri hbtărîte în direcția înfăptuirii prevederilor programului privind calitatea și ridicarea nivelului ‘tehnic ăl producției. Consider necesar - ca toăte ministerele,. cențr alele,. j.întreprin-: derile să stabilească, pe baza programului național general, planuri concrete, pe cincinal, însă defalcate pe ani, pe trimestre și Iuții, și șă asigure realizarea prevederilor acestui program. De altfel, a- ceasta este valabil pentru-.toate programele, pentru că s-a constatat—chiar și în dezbaterile din a- ceste zile — că multe-'din prevederile programelor foarte bune pe care le avem nu sînt cunoscute pînă jos, nu se acționează pentru realizarea lor în viață. Qr, îmbunătățirea calității, cu tot . ceea ce cuprinde aceasta, ridicarea nîvelu+ lui tehnic al producției sînt. hotă- rîtoare pentru progresii! general, pentru dezvoltarea relațiilor-noastre internaționale, pentru- participarea activă la schimburile de valori materiale, pentru- o largă colaborare și cooperare în producție.Este necesar, de asemenea, ;să luăm toate măsurile pentru realizarea planului de reducere a- cheltuielilor materiale și ’de producție pentru creșterea rentabilității, și ăr ficienței economice pe acest an și să ne pregătim temeinic în vederea realizării sarcinilor pe cincinalul viitor. ' , .- iO atenție deosebită trebuie Să se acorde producției nete, creșterii produsului social și a venitului național. Vom continua să asigurăm o repartiție cît mai bună a 

venitului național pentru consum și dezvoltare în proporție de circa ,70 la sută pentru consum și 3Q la sută pentru dezvoltare. Considerăm că o asemenea repartizare a. veni- tiiliii național asigură condițiile necesare pentru dezvoltarea puternică a forțelor de producție,, pentru înfăptuirea reproducției socialiste lărgite, care constituie o necesitate obiectivă pentru viitorul patriei noastre, precum și. pentru crearea , condițiilor . de - ridicare continuă, pe această bază, a bunăstării materjale și spirituale a poporului. Repartizarea a ■ circa 70 la sută din venitul național pentru consum creează toate, condițiile pentru a asigura nu numai menținerea actualului nivel, ci . și creșterea în continuare a veniturilor .oamenilor muncii, a nivelului lor de trai material și spiritual.. Se impune, însă, ca toate conducerile ministerelor, organele centrale să ia măsurile necesare pentru buna gospodărire, a mijloacelor materiale și financiare, deoarece, numai astfel aceste-mijloace. pe care societatea le pune la îndemîna colectivelor din toate unitățile vor putea să asigure dezvoltarea continuă a bazei tehni- ..co-materiale și. întărirea forței societății noastre socialiste, din toate punctele de vedere.Au trecut 7-ani de la introducerea noului mecanism economi- co-financiar; avem bune rezultate în- această direcție. S-â demonstrat in practică justețea măsurilor stabilite de Comitetul Central al partidului prin introducerea noului mecanism economico- financiar. în acești ani s-a acumulat o bogată experiență, s-au luat noi măsuri de perfecționare a acestui mecanism. Putem spune că avem acum un sistem econo- mico-financiar modern, așezat pe principii socialiste, care asigură condiții bune pentru realizarea au- toconducerii și autogestiunii. Este necesar să tragem toate concluziile; atît din ceea ce este bun,- dar și' din lipsurile care continuă să se -rtiai manifeste — și să facem totul pentru aplicarea fermă a noului mecanism economico-fi- nanciăr.Este necesar să înțelegem bine că autoconducerea, autogestiunea trebuie să funcționeze pe bugete profirii de venituri și cheltuieli, care să asigure în întregime tot ce se cere pentru buna funcționare a fiecărei unități, dar și creșterea beneficiilor necesare, pentru societate. Noi trebuie să a- vem permanent • în vedere legitatea economică generală, că nici o societate, și cu atît mai mult societatea socialistă, nu se poate dezvolta dacă nu asigură o ' creștere cpntinuă a resurselor noi, dacă nu alocă • permanent mijloace importanțe pentru dezvoltarea generală. Nu putem consuma totul ! A consuma totul înseamnă a condamna, societatea, -poporul nostru...la înapoiere !. Deci, trebuie • să înțelegem că autoconducerea, autoges- tiunea, bugetul : de venituri și cheltuieli, noul mecanism economic constituie un instrument modern de gospodărire, de conducere .eficientă a întregii activități economice, îmbină interesele generale ale societății, ale dezvoltării continue a forțelor societății noastre .socialiste cu interesele fiecărui grup, cu'interesele fiecărui om al muncii. Există o1 strînsă interdependență — și numai avînd în vedere toate acestea vom putea să asigurăm și să realizăm .realmente buna gospodărire,, autoconducerea, vom putea face ca mecanismul economic și financiar ;să fie un mecanism modern, care .să stimuleze creșterea continuă a producției, a eficienței, ridicarea generală a societății noastre. 
(Aplauze puternice, - prelungite).. Am adoptat acest mecanism, ca și alte; măsuri privind perfecționarea conducerii economiei și- societății, pornind de la o analiză realistă a stărilor de11 lucruri din patria noastră și bazîndu-ne pe legitățile generale ale’ dezvoltării economice și sociale. Am considerat însă că nu trebuie să ră'mî- riem la ’ niște' dogme sau modele învechite, ci să găsim acele forme și Căi de activitate care‘să răspundă cel mai bine noilor cerințe ale dezvoltării forțelor de producție, ale dezvoltării sociale, în general. La timpul respectiv unii ne-au și criticat. Viața însă a demonstrat că am ales un drum just, că am procedat bine adop- tînd .forme de activitate, care să răspundă condițiilor din țara noastră. Acum avem cel puțin satisfacția că și în multe alte țări să realizează asemenea îmbunătățiri și înnoiri ale conducerii economiei — ceea ce înseamnă că - viața a demonstrat că am procedat- bine, și că va trebui să mergem și în continuare neațjătut pe această cale, să căutăm forme tot mai biine care' să răspundă cerințelor dezvoltării noastre, să nu ne închinăm la dogme, la modele: Să ne' gîndim și să căutăm tot ceea ce. asigură mersul înainte al socialismului, al comunismului, ridicarea patriei noastre la un nivel de dezvoltare cît mai înalt! 
(Aplauze și. urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“),

Dragi tovarăși,în realizarea' tuturor, sarcinilor în domeniul economico-financiar, al eficienței economice, un rol important revine organelor financiare din. toate unitățile, Ministerului de, Finanțe, băncilor și tuturor 

celbr care lucrează în sectoarele economico-financiare. Avem și aici o serie de rezultate bune ; trebuie să spunem însă deschis că organele, noastre financiare nu acționează întotdeauna, și peste tot, cu fermitate și răspundere pentru a asigura aplicarea fermă a mecanismului nou economic, folosirea economică a fiecărui leu, a mijloacelor pe care întreprinderile și unitățile le au. Legile, noastre și sistemul nostru prevăd că oamenii muncii au în administrare o parte din bogăția națională pe care trebuie, să o gospodărească în așa fel îneît nu s-o piardă, ci s-o dezvolte, ș-o facă să crească continuu. Desigur, primii gospodari sînt consiliile de conducere ale întreprinderilor și unităților, sînt directorii, deci organele directe de conducere. Acestea sînt primii gospodari și întreaga lor activitate trebuie să aibă acest obiectiv. Răspunzătorii generali sînt proprietarii — muncitorii, inginerii, funcționarii — deci toți oamenii muncii' din întreprinderi. Oamenii muncii- sînt primii răspunzători pentru a folosi și a asigura ca această parte a economiei ce li s-a încredințat, a mijloacelor materiale și financiare ce li s-au pus la dispoziție să fie utilizate cu maximum de eficiență. Dar, în aceste unități, oamenii muncii au creat niște organe financiare speciale — oameni, direcții și sectoare — care, prin atribuțiile lor, au rolul să se ocupe de felul cum sînt mînuite și folosite mijloacele pușe la îndemînă. Din punct de vedere economic și material nimic nu-se poate .întîmpla în întreprindere fără avizul directorului economic, al contabilului-șef. Prin lege, directorul economic, directorul financiar — începînd din minister, centrale, în întreprindere, peste tot unde există un contabil — răspund de felul cum se fac cheltuielile. Contabilul șef are 'răspunderea să semneze dacă cheltuiala care se propune este bună, se încadrează în prevederile legilor, este economicoasă sau nu. Și, dacă constată că nu se încadrează în prevederile legale, să refuze să facă plățile și să semneze ! Chiar dacă, prin abstract/s-ar găsi un director sau un consiliu al oamenilor muncii care să spună „nu țin seama de ce-a spus contabilul", el are obligația ca, imediat, să sesizeze organele superioare că în întreprinderea sa se face o ilegalitate. Cîți contabili au făcut așa ? Cîte sesizări a primit ministrul de finanțe direct ? Nu cunosc prea multe, însă trebuie să spun că primesc multe scrisori în care sînt relatate asemenea încălcări. Desigur, ar fi fost mai bine ca aceste sesizări să vină de la oamenii care lucrează în finanțe, nu de la alții. Este totuși și acesta un lucru foarte bun, pentru că și pe această cale ș-a reușit, într-adevăr, să se împiedice irosirea a sute de milioane de lei. Dar ar fi fost mult mai bine dacă făcea acest lucru contabilul, pentru că intră în atribuțiile lui.Subliniez acest lucru pentru că trebuie să înțelegem că este necesar, să se. pună ordine și să se aplice ferm legile în domeniul economico-financiar. Contabilul, cei care lucrează în sectorul financiar trebuie să-și facă datoria', să vegheze la folosirea rațională, economică a mijloacelor financiare, să pună capăt jafului și risipei. Avem însă contabili care semnează chiar deturnarea de fonduri, realizarea de cheltuieli prin trecerea unor mijloace financiare din producție la alte activități ce nu au nimic cu prevederile din buget. Atrag foarte. serios atenția asupra acestor probleme. în mod special am insistat ca la această plenară să vină nu tiumai cei din Consiliul Național ăl Oamenilor Muncii sau din Consiliul Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale, ci și un număr mare de oameni care lucrează în domeniul financiar, pentru a dezbate serios aceste probleme. Atrag atenția că trebuie să tragem toate concluziile și să punem ordine, să facem ca sistemul nostru financiar să fie un sistem modern, să existe disciplină, ordine, astfel ca nici un leu sa nu se poată cheltui decît pentru ceea ce a fost stabilit și cu maximum de eficiență economică. N;umai astfel organele financiare își vor face datoria, numai așa toate' consiliile oamenilor muncii vor demonstra că își îndeplinesc răspunderile ce le revin în buna gospodărire a mijloacelor încredințate de popor. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,în centrul activității tuturor ministerelor' și unităților trebuie1 să stea îndeplinirea fermă a planului de comerț exterior. Va trebui să luăm toate măsurile pentru îndeplinirea în întregime a planului de comerț exterior, de export în primul rînd, atît pe țări socialiste, cît și pe devize convertibile. Cred că fiecare înțelege bine că, fără export, fără un comerț exterior activ, nu putem asigura dezvoltarea corespunzătoare a activității noastre. iSe impun măsuri hotărîte pentru dezvoltarea mai puternică , a cooperării în producție cu țările din C.A.E.R. Să participăm activ la înfăptuirea hotărîrilor adoptate la Consfătuirea la nivel înalt din iuftie' 1984 pe problemele economice din C.A.E.R., în vederea realizării programelor de dezvoltare e- conomico-socială, de cooperare în producție, de dezvoltare a. științei,.' astfel îpcît această cooperare să servească .progresului economic și social al fiecărei țări, să contribuie la creșterea prestigiului socialismului în lume. (Vii aplauze).

în același timp, este necesar să dezvoltăm mai larg relațiile de colaborare — inclusiv de cooperare în producție — și cu celelalte țări socialiste. în planul pe care l-am discutat sînt prevăzute nivelurile acestor cooperări — și nu vreau acum să mă opresc asupra lor. Dar trebuie să facem totul ca și pe acest an, și pentru anul viitor, să obținem o îmbunătățire radicală a întregii activități din a- cest domeniu. Să dezvoltăm, în continuare, puternic, relațiile cu țările în curs de dezvoltare, precum și schimburile economice și colaborarea cu țările capitaliste dezvoltate.în întreaga noastră activitate trebuie să pornim de la relații de deplină egalitate, de avantaj reciproc, pentru că numai așa comerțul exterior va putea, într-adevăr, să joace rolul important pe care îl are în dezvoltarea economică și socială.O atenție deosebită trebuie să a- cordăm încheierii acordurilor și contractelor de lungă durată cu țările socialiste, în general, dar și cu alte state ale lumii, atit în curs de dezvoltare, cît și cu țări dezvoltate, cu companii și firme diferite. Trebuie, de fapt, ca cea mai mare parte a activității noastre să se bazeze pe contracte de lungă durată. Numai așa vom da stabilitate atit producției, cît și schimburilor internaționale, vom crea condițiile necesare pentru o producție de bună calitate, și într-un sens, și în altul. Să aplicăm cu mai multă fermitate, în schimburile economice, principiile de compensație în produse, cu atît mai mult cu cît aceasta devine o necesitate și capătă o răspîndire tot mai largă pe plan mondial, avînd în vedere situația financiară, dobînzile excesiv de mari. Să intensificăm — repet— cooperarea în producție. Avem posibilitatea și trebuie să facem totul pentru ca întreprinderile noastre să participe activ la realizarea în comun — cu alte întreprinderi din țările socialiste, dar și din alte țări — de produse de înaltă tehnicitate, de înaltă calitate, atît pentru necesitățile reciproce, cît și pentru export. Să acordăm toată atenția necesară eficienței exportului, valorificării superioare a muncii și a materiilor prime îri comerțul exterior. Trebuie să considerăm și eficiența în activitatea de comerț exterior ca o latură deosebit de importantă a noului mecanism economic, a bunei conduceri, sau — mai bine zis — a bunei autoconduceri și autoges- tiuni.Am lărgit mult atribuțiile centralelor, întreprinderilor, ministerelor, inclusiv în domeniul comerțului exterior. Dar toate acestea nu trebuie folosite pentru plimbare în străinătate pe seama întreprinderii sau a statului. Și atribuțiile, și posibilitățile de a trata trebuie folosite numai în interesul întreprinderii și al statului. Trebuie să se înțeleagă că drepturile și atribuțiile pe care le-am dat în această privință nu trebuie să fie folosite în mod abuziv, în scopuri personale, în dauna intereselor oamenilor muncii, ale poporului. Este necesar să facem ca atribuțiunile largi ale întreprinderilor, ale organelor noastre să fie folosite pentru a extinde colaborarea și cooperarea în producție, pentru a mări eficiența și activitatea comerțului nostru exterior.Am convingerea că și organele comerțului exterior, întreprinderile, toți cei care lucrează în acest sector vor trage toate concluziile necesare din activitatea de pînă a- cum, din ce s-a dezbătut în aceste zile — și vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea în bune condiții a planului, spre a putea astfel să vină la plenara din toamnă cu un raport simplu, clar, ară- tind că au îndeplinit planul la export, că au încheiat toate contractele, și în majoritate contracte de lungă durată, pe 1986. Aceasta înseamnă că se va lucra bine în comerțul exterior — și aș dori ca în felul acesta să se vină la plenara din toamnă ! (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,înfăptuirea planului pe 1985 și a noului cincinal va asigura realizarea prevederilor privind creșterea nivelului de trai material și spiritual. Planurile prevăd, în privința aceasta, lucruri foarte precise și clare. Desigur, însă, toate acestea depind de felul în care vom asigura înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială. Va trebui să acționăm, în continuare, pentru perfecționarea sistemului de retribuție în spiritul hotărîrilor pe care le-am luat încă în 1983, de a asigura posibilitatea de creștere nelimitată a veniturilor din muncă, dar și a prevederilor care stabilesc că nimeni nu mai. poate avea venituri garantate fără muncă. Să aplicăm ferm a- cordul global, ca un mijloc de bază al sistemului nostru socialist de retribuție, de cointeresare materială, de' a asigura, în acest fel, aplicarea fermă a principiului „de la fiecare după capacitatea sa, fiecăruia după munca sa". Trebuie să înțelegem că nimeni nu poate— și nu va putea — niciodată să trăiască în societatea noastră socialistă fără muncă, fără să acționeze și să dea cît mai mult pentru societate. Așa cum trebuie să înțelegem că cu cît se va munci mai bine, vor crește continuu veniturile și bunăstarea tuturor oamenilor muncii, â poporului nostru în general. Avem principii juste, un sistem bun de retribuire și de cointeresare, de participare la be

neficii, la fondul de dezvoltare. Să facem totul ca el să fie bine aplicat și să constituie, de asemenea, un factor important al autocondu- cerii, al noului mecanism economic, al conducerii pe baze noi a întregii noastre activități economice 1Să facem în așa fel îneît . proprietarii, producătorii și beneficiarii să poată obține venituri nelimitate, dar pe baza creșterii continue a producției, și să nu admitem nici un fel de egalizare a veniturilor, încercînd să luăm de la cel care a produs mult și să dăm la cel care n-a produs. Nu, tovarăși 1 Cine n-a muncit, nu poate să cîștige decît după munca sa. Cine a produs. și are posibilitatea de a avea venituri mai mari să i se dea în întregime veniturile realizate prin munca depusă ! Acest principiu este valabil în toate domeniile ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,Avem planuri de dezvoltare eco- nomico-sociălă bune și sînt asigurate toate condițiile pentru a le îndeplini. Acum hotărîtoare este activitatea organizatorică, munca practică pentru realizarea lor.Trebuie să acționăm, în continuare, pentru perfecționarea conducerii și planificării. S-au împlinit 15 ani de la organizarea consiliilor oamenilor muncii, ca organe de conducere colectivă, de la instituționalizarea adunărilor generale; ca organe de conducere ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor. Avem un larg cadru democratic de conducere a tuturor sectoarelor de activitate. Toate aceste organisme sînt expresia noii democrații muncitorești, revoluționare. Ele sînt rezultatul schimbărilor care s-au produs în societatea noastră și, într-adevăr, sînt o urmare directă a hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, care și-a propus să determine o schimbare în concepția de conducere a societății noastre socialiste, de muncă a partidului și statului nostru. Și acum cînd se împlinesc 20 de ani putem spune că, intr-adevăr, cele stabilite de Congresul al IX-lea al partidului s-au realizat în bune condiții, atît în dezvoltarea economică, cît și în perfecționarea conducerii activității de stat și în partid. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).Toate aceste organisme asigură participarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor la făurirea conștientă a propriului viitor liber, a viitorului socialist și comunist 1 (Aplauze puternice).Este necesară perfecționarea în continuare a activității tuturor organelor de conducere colectivă, a consiliilor oamenilor muncii. Să pornim de la faptul că acest cadru nou, democratic, nu este nici el static, că permanent trebuie să perfecționăm și să îmbunătățim activitatea organelor noastre de conducere, să facem ca toate consiliile, adunările generale să lucreze tot mai bine și tot mai bine, în așa fel îneît realmente consiliul întreprinderii, adunarea generală a oamenilor muncii dintr-o unitate să fie organul de planificare, de conducere economico-so- cială, de realizare a eficienței e- conomice, de a face ca fiecare întreprindere să devină o puternică forță, o puternică unitate e- conomico-socială, care, integrată în sistemul general al unităților noastre, să reprezinte forța societății socialiste. Fiecare unitate în sine trebuie să devină o redută a dezvoltării economico-sociale ! (A-
plauze puternice, îndelungate). Și nu întîmplător am spus să devină o „redută". Știți bine că, în domeniul militar, dacă, într-un sector, una din redute e slabă, dușmanul poate pătrunde și distruge întregul front. Noi avem o e- conomie unitară, dar economia a- ceasta se bazează pe mii de unități economice, de redute. Dacă undeva una din acestea funcționează slab, ea produce fisuri și daune întregului sistem. Deci trebuie să facem ca fiecare unitate, și economică și socială, să devină în domeniul său o redută, o forță prin care să nu poată pătrunde lipsurile și care să contribuie la dezvoltarea întregului, a societății noastre socialiste. (Vii a- 
plauze).Să perfecționăm continuu și să ridicăm gradul de participare a oamenilor muncii la conducerea întregii societăți.Să acordăm mai multă atenție ridicării conștiinței politico-ideo- logice, formării conștiinței socialiste, astfel îneît fiecare om al muncii să acționeze, în toate împrejurările, cu conștiința deplină că-și face datoria față de patrie, față de partid, față de socialism, față de viitorul României ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).Să acționăm pentru întărirea tot mai puternică a răspunderii, a ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate. Orice indisciplină, orice încălcare a ordinii de bună funcționare a unei unități dăunează întregului colectiv, constituie o încălcare a spiritului revoluționar, a disciplinei muncitorești !Trebuie să facem totul îneît în activitatea generală a tuturor organelor democrației noastre muncitorești revoluționare să se a- sigure cu putere spiritul de răspundere revoluționar și patriotic, față de viitorul poporului nostru, de generațiile viitoare, de a face totul pentru a ridica necontenit 

nivelul de dezvoltare al țării, pentru întărirea necontenită a independenței și suveranității patriei noastre socialiste. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).în acest spirit se impune ca toate organele centrale, guvernul să tragă concluziile corespunzătoare din tot ceea ce s-a dezbătut în aceste zile și să stabilească mă- -surile care se impun pentru lichidarea, în toate domeniile, a stărilor negative de lucruri, pentru îmbunătățirea întregii activități, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Guvernul, în totalitatea sa, trebuie să-și îndeplinească în cele mai bune condiții răspunderea încredințată de popor, de partid, în conducerea tuturor sectoarelor e- conomico-sociale, în desfășurarea întregii activități de înfăptuire a planurilor de dezvoltare economi- co-socială. Aș dori să-mi exprim convingerea că și în activitatea organelor noastre centrale se va obține o îmbunătățire corespunzătoare a 'întregii activități, că și aceste organe vor putea să raporteze plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii că au lucrat mai bine și că, tocmai datorită acestui fapt, întreaga noastră activitate s-a ridicat la nivelul cerințelor puse de partid și așteptărilor întregii națiuni. (Aplauze puternice).Nu aș putea să nu mă refer la necesitatea întăririi, în continuare, a rolului conducător al partidului, în toate domeniile, la faptul că organele de partid — de la Comitetul Central, de la Comitetul Politic, Secretariat și pînă jos, la comitetele județene, organele și organizațiile de partid din întreprinderi, din toate, sectoarele — trebuie să acționeze cu mai multă fermitate și exigență în asigurarea îndeplinirii în bune condiții a programelor și planurilor de dezvoltare e- conomico-socială. Fără nici o îndoială că tot ceea ce este bun reprezintă și rezultatul activității de conducere a partidului, al muncii fiecărei organizații de partid ; dar și lipsurile demonstrează, de a- semenea, minusuri în activitatea organelor și organizațiilor noastre de partid.Creșterea rolului conducător al partidului ca rezultat al întregii dezvoltări, al perfecționării democrației muncitorești revoluționare presupune ca fiecare membru de partid la locul său de muncă să lucreze cu spirit de abnegație, de răspundere față de partid și popor. A fi comunist înseamnă — așa cum am menționat de mai multe ori — a fi un revoluționar permanent, a fi receptiv întotdeauna la nou, a lupta întotdeauna pentru nou, împotriva vechiului și promovarea noului, a servi întotdeauna cauza partidului, a poporului, a bunăstării generale a națiunii, a făuririi socialismului și comunismului în România 1 Acestea sînt cerințele pentru a fi membru al Partidului Comunist Român! 
(Aplauze și urale, se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“).Aș dori să adresez un apel către toate organele și organizațiile de partid, către toți comuniștii de a trage fiecare concluziile corespunzătoare din activitatea de pînă acum și de a stabili măsurile necesare pentru a acționa în direcția îndeplinirii în cele mai bune con-, diții a programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială ! Să întărim necontenit unitatea dintre partid și popor ! Să realizăm, în fiecare unitate, o redută economică, dar și politică ! Fiecare unitate în care lucrează oameni ai muncii să fie și o citadelă a conștiinței revoluționare, a luptei pentru.triumful nobilelor idealuri de dreptate socială și națională, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze puternice). Numai în strînsă legătură cu poporul, cu oamenii muncii, împreună cu ei, și acționînd în primele rînduri, comuniștii își vor îndeplini rolul lor de avangardă, de a fi forța politică, conducătoare, care orientează întreaga dezvoltare a patriei 
noastre. (Vii aplauze).Fiind forța politică conducătoare. avem răspunderea fundamentală pentru bunăstarea poporului, pentru dezvoltarea sa — și numai dacă ne îndeplinim această răspundere sîntem adevărați comuniști, adevărați revoluționari, merităm încrederea poporului ! Să facem totul pentru a merita, în continuare, această încredere, pentru a merge împreună cu întregul popor spre comunism ! (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează în
delung : „Ceaușescu și poporul!").

Dragi tovarăși,îndeplinind planurile și programele noastre de dezvoltare ne a- dircem o contribuție tot mai importantă la politica internațională de pace și de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.în primele luni ale acestui an, am discutat în mai multe rînduri problemele situației internaționale. Hotărîrile și orientările Congresului al XIII-lea în ce privește politica internațională își păstrează pe deplin valabilitatea. De aceea, voi sublinia numai cîteva aspecte asupra cărora trebuie să ne concentrăm în continuare atenția.Consider că trebuie să facem totul pentru a înfăptui neabătut o- rientările Congresului al XIII-lea privind dezvoltarea tot mai puternică a relațiilor cu toate țările socialiste și, în primul rînd, cu vecinii noștri. Să contribuim la întă

rirea unității și solidarității țărilor socialiste — factor important in lupta pentru pace, pentru progresul eConomic-social al omenirii!Să întărim larg colaborarea și solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare, să continuăm dezvoltarea relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate ! Să punem neabătut la baza tuturor relațiilor internaționale principiile egalității în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc ! 'Să facem totul ca aceste principii să devină călăuzitoare în relațiile dintre toate statele lumii ! (Aplauze puter
nice).Ne vom concentra, în continuare, toate forțele pentru a contribui la oprirea cursei înarmărilor, la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară. Considerăm că trebuie să intensificăm eforturile pentru a determina realizarea unor acorduri cît mai bune la tratativele de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite privind armamentele nucleare și - cosmice, în mod deosebit considerăm că trebuie să intensificăm eforturile, împreună cu toate statele din Europa, pentru a determina oprirea amplasării noilor rachete și arme nucleare, și apoi pentru trecerea la retragerea celor existente. Este în pericol însăși existența popoarelor noastre — și sîntem hotărîți să facem totul pentru a determina’ ca Europa să fie eliberată de armele nucleare, pentru a asigura viața și independența popoarelor europene și a poporului nostru ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).Vom acționa cu toată hotărîrea pentru a contribui la soluționarea problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, pentru noua ordine e- conomică mondială.Ne pronunțăm ferm pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state, numai prin tratative, pentru încetarea conflictelor existente și trecerea la rezolvarea lor pe cale politică — considerînd că aceasta corespunde intereselor țărilor respective, dar și intereselor celorlalte popoare, de pace, de colaborare în toate domeniile.Sîntem hotărîți să facem totul pentru a contribui la întărirea solidarității și colaborării cu toate forțele progresiste și antiimperia- liste, cu popoarele de pretutindeni, avînd ferma convingere că stă în puterea tuturor acestor forțe, a popoarelor de pretutindeni ca, acționînd unite, să oprească cursa înarmărilor, să asigure dezarmarea, înlăturarea armelor nucleare, să asigure pacea, dreptul vital al oamenilor la existență, la libertate, la : independență și la viață. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—pace !“).în acest spirit, doresc ca de la această înaltă tribună a celui mai înalt forum democratic, să asigur pe prietenii noștri, pe ’oamenii muncii de pretutindeni, popoarele din întreaga lume care se pronunță pentru pace, că vor avea întotdeauna în poporul român un militant activ și ferm pentru o lume fără războaie, o lume în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară, pentru o lume a păcii și I colaborării egale între toate națiunile lumii. (Aplauze și urale puternice ; 

se scandează „Ceaușescu—pace !").

Dragi tovarăși,în încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea că hotărîrile plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale vor determina o îmbunătățire radicală a activității în toate domeniile, vor constitui — așa cum am menționat anterior — un moment nou care să determine o orientare spre o activitate intensivă și în ce privește munca consiliilor oamenilor muncii, a colectivelor din toate unitățile, că, în acest fel, plenara noastră va constitui un moment important pentru îndeplinirea planului pe acest an, dar și pentru asigurarea înfăptuirii planului pe 1986 și a întregului cincinal viitor. (Aplauze puternice, prelun
gite).în acest sens, este necesar ca, întorși la locul lor de muncă, toti participanții la plenara comună să acționeze cu toată fermitatea în spirit revoluționar și cu deplină răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le are fiecare în sectorul lui de activitate. Să facem totul-, fiecare la locul său de muncă, pentru a răspunde încrederii oamenilor muncii, a partidului, a poporului, pentru a servi fără nici un fel de rezervă cauza generală a socialismului și comunismului, a păcii, a bunăstării națiunii noastre, a independentei și suveranității României. (A- 
plauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).Declar închise lucrările plenarei noastre comune, și urez parti- cipanților, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“. Toți cei prezenți in sală 
se ridică in picioare și ovaționea
ză cu entuziasm pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secreta
rul general al partidului, președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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PLENARA COMUNĂ A CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII 
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

(Urmare din pag. I)Consiliului Național al Oamenilor Muncii și membri ai Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.La plenară au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.De asemenea, au luat parte primi-secretari ai comitetelor județene de partid, alți activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din ministere și instituții centrale.în continuarea dezbaterilor generale asupra problemelor aflate pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii Marin Nedelcu, președintele Consiliului județean Brașov al oamenilor muncii, Neculai Agachi, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Metalurgice, Emilian Dobrescu, ministru secretar de stat la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Rodica Pușcașu, prim vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de confecții „Mondiala" Satu Mare, Miha- lache Niculescu. președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de>, ■ mașini-unelte și agregate' București, Gheorghe Dinu, președinteleconsiliului s£lcș. conducerefrici Chimit-eîti ' - : ' ■: >Plenara comună â Scos in evidență faptul că cel de-al IX-lea Congres al. partidului care a ales 

in funcția supremă de conducere pe tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat perioada "Celor mai remarcabile înfăptuiri din întreaga istorie a României, etapă de profunde innoiri in toate domeniile vieții politice, economice și sociale.Plenara a relevat cu pregnanță contribuția decisivă a conducătorului partidului și statului nostru la dezvoltarea și modernizarea e- conomiei naționale, la propășirea armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei, înflorirea științei și învățămîntului, artei și culturii, la creșterea permanentă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, la făurirea omului nou, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului.S-a reliefat preocuparea stăruitoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea continuă a democrației muncitorești, revoluționare, asigurarea condițiilor pentru ca toți cetățenii patriei să participe activ la conducerea vieții economico-sociale a întregii societăți.De la înalta tribună a plenarei s-a Subliniat aprecierea deosebită de care se bucură în întreaga lume activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu desfășurată in scopul apărării celui mai de preț bun al omenirii — pacea, edificării unei lumi mai ..drepte și... mai-, bune pe planeta ' noastră., Intr-o deplină. Jlipițâte- de , cug^t’.. și simțire, cei care au luat cuvîntul au dat expresie satisfacției depline și mîndriei patriotice ale tuturor

fiilor țării față de tot ceea ce poporul român, sub conducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a partidului, a secretarului său general, a înfăptuit în acești douăzeci de ani de cînd în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui întreagă viață și activitate sint puse în slujba înfloririi patriei, a afirmării demne și libere a acesteia în rîndul națiunilor’ lumii..Exprimind acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii, vorbitorii au subliniat că prevederile proiectului planului național unic pe anul ducerea Nicolae cerințelor 1986, elaborat sub con- directă a Ceaușescu, asigurării
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tovarășului corespund progresului economico-social neîntrerupt al țării, ale accentuării dezvoltării intensive a tuturor ramurilor economice, fiind în concordanță deplină cu hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al partidului. S-a subliniat, totodată, că aceste prevederi, care reflectă posibilitățile reale ale economiei, asigură continua dezvoltare a patriei, ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație. Dezbaterile au prilejuit o analiză aprofundată, exigentă a muncii desfășurate pentru realizarea planului național unic pe primele cinci luni ale anului curent, a modului ..cum se acțion.eazfc.în -continuare pentru îndeplinirea tuturor prevederilor stabilite, vorbitorii făcind propuneri în vederea înfăptuirii integrale a sarcinilor pe 1985. în acest cadru s-a 

subliniat necesitatea adoptării de către consiliile oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate a unor măsuri care să asigure înlăturarea neajunsurilor manifestate in realizarea sarcinilor de plan, recuperarea tuturor rămînerilor în urmă înregistrate în anumite ramuri de activitate, îndeplinirea ritmică, în condiții de eficiență sporită a producției fizice, marfă și realizarea exemplară a planului de export.O atenție deosebită a fost acordată necesității înfăptuirii programelor de creștere mai accentuată a productivității muncii și de perfecționare a organizării producției și a muncii, de folosire a întregii capacități a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, de ridicare a calității produselor la nivelul celor mai înalte performanțe pe plan mondial, de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, a forței de muncă, de reducere a consumurilor specifice de energie și combustibili, pentru ridicarea activității în toate domeniile la nivelul cerințelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. A fost relevată importanța pe care o au dezvoltarea cercetării științifice și introducerea pe scară largă a cuceririlor progresului tehnico-științi- fic în producție, în vederea soluționării mai rapide a problemelor complexe pe care le ridică dezvol- tărșa " și modernizarea cbntin.uă a economiei naționale.Participanții la discuții au dezbătut pe larg obiectivele stabilite 

pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, utilizarea rațională a energiei electrice și termice, a gazelor naturale, atragerea în circuitul productiv a surselor refolosibile și neconvenționale și au prezentat măsurile luate, la nivelul ministerelor, centralelor industriale, al întreprinderilor, în vederea îndeplinirii integrale a acestor obiective.Au fost evidențiate, în același timp, acțiunile consacrate recuperării, recondiționării și refolosirii materialelor, pieselor și subansam- blelor, evidențiindu-se largile posibilități care există în vederea intensificării activității în acest domeniu, de deosebită importanță pentru economia națională.In cursul dezbaterilor s-a subliniat că un rol important în înfăptuirea planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul în curs și în anii următori îl au aplicarea ansamblului de măsuri privind consolidarea mecanismului economico-financiar, așezarea fermă a activității tuturor unităților pe principiile auto- conducerii muncitorești și auto- gestiunii.Participanții la plenara comună au dat expresie angajamentului tuturor colectivelor de muncă pe care le reprezintă de a acționa in continuare, cu toată fermitatea și răspunderea, sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, organisme cu un caracter larg democratic, pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise în documen

tele dezbătute și adoptate, care asigură dezvoltarea țării in direcțiile și ritmurile stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, continua întărire a puterii economice a patriei noastre, ridicarea permanentă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, înaintarea fermă a României pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și creșterea continuă a prestigiului său în rin- dul națiunilor lumii.Plenara comună a aprobat în unanimitate proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială a României în anul 1986, celelalte documente aflate pe ordinea de zi, la a căror dezbatere au luat cuvîntul, in plen și pe secțiuni, 356 de tovarăși.în continuare a fost adoptată, în unanimitate, Hotărîrea-chemare a Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.tovarășului plenara aLa propunerea Nicolae Ceaușescu, hotărit, lntr-o atmosferă plină de însuflețire, să lanseze un Apel pentru pace, care se va da publicității. * 
nirea în cele mai bune condiții a obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist ROmân, omagiind astfel aniversarea a două decenii

Primit cu cele map calde senti-»;ral. a. «■: Ceauljescu■se află in fruntea parti-dyiui ^-^ațăjji;> a;4upțej. poporului pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului pe pămîntul României.
mente de dragoste și prețuire, cu 
puternice ovații, jn încheierea lu
crărilor plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Urmărită cu cel mai viu interes, 

cu profundă satisfacție, cu deplină aprobare, cuvîntarea conducătorului partidului' și statului nostru a fost subliniată in repetate rinduri cu vii și ‘îndelungi aplauze. Participanții au aclamat cu însuflețire pentru partid și secretarul său general, dînd astfel expresie sentimentelor de profundă dragoste, prețuire și recunoștință pe care întreaga națiune le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru neobosita sa activitate in slujba înfloririi multilaterale a României socialiste.^Aprecierile și îndemnurile cuprinse în cuvintareâ tovarășului Nicolae Ceaușescu au găsit un puternic ecou în inimile și conștiința tuturor celor prezenți la acest mare forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare. Intr-o atmosferă entuziastă, plină de însuflețire, ei au dat glas voinței tuturor oamenilor muncii de a aplica neabătut în practică indicațiile și orientările secretarului general al partidului, de a acționa cu dăruire și abnegație pentru îndepli-
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MARIN NEDELCU
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NECULAI AGACHIVă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor oamenilor muncii din județul Brașov, să vă transmitem — acum cînd sărbătorim împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului — sentimentele noastre de aleasă prețuire și fierbinte recunoștință pentru contribuția dumneavoastră decisivă la fundamentarea științifică și înfăptuirea fermă a politicii partidului și statului nostru, în care își găsesc o strălucită expresie aspirațiile de progres și bunăstare, de libertate, independență și pace ale poporului român. Aducîndu-vă un profund omagiu pentru eroica activitate revoluționară pe care o desfășurați în fruntea partidului și a țării, vă mulțumim, din adincul inimilor noastre, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul direct, permanent și de excepțională însemnătate pe care îl acordați dezvoltării economice și sociale a județului Brașov.Aducem, de asemenea, respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic, care sprijină cu aleasă generozitate eforturile noastre consacrate înfăptuirii Programului partidului.în epoca de mărețe înfăptuiri Inaugurată de Congresul al IX- lea al partidului, județul Brașov a cunoscut o puternică dezvoltare, devenind un modern centru economic și cultural-ști- ințific al țării. Transformările cantitative și calitative care s-au petrecut în acești ani în industria județului se reflectă, între altele, în creșterea producției marfă, a exportului și a productivității muncii. Semnificativ este și faptul că 80 la sută din. fondurile fixe existente in unitățile industriale din județ au fost realizate în ultimii douăzeci de ani.Planul pe anul 1986 — a spus în continuare vorbitorul — oferă județului nostru posibilități largi să continue, pe un plan superior, aceste realizări, prevederile sale impunînd o amplă mobilizare a potențialului teh- nico-material și uman de care dispunem. Avînd în vedere că producția industrială urmează să crească în ritmuri înalte, in toate întreprinderile județului se desfășoară o activitate intensă pentru fundamentarea riguroasă a fiecărui indicator al planului pe anul viitor. Desigur, condiția fundamentală a pregătirii planului o constituie realizarea integrală a tuturor sarcinilor ce ne revin în anul 1985. Așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în toate întreprinderile au fost 

luate măsuri ferme pentru înlăturarea cauzelor care au făcut ca, în primele luni ale anului, să avem rezultate necorespunzătoare. Vă raportăm că în aprilie și mai ne-am încadrat în nivelurile planificate și am recuperat unele din restanțele înregistrate în cursul iernii. Cu toate acestea, în mod autocritic trebuie să spunem însă că avem încă rămîneri în urmă la unele produse fizice și, mai ales, la planul de export. Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că au fost luate măsurile necesare pentru recuperarea restanțelor în timpul cel mai scurt. Sîntem ferm hotăriți să punem ordine deplină în contractarea și derularea producției pentru export..în concordanță cu indicațiile date de dumneavoastră, am luat măsuri pentru restrîngerea cooperării și specializării producției în cadrul județului și al întreprinderilor din cadrul Centralei de autocamioane și tractoare. Așa cum ați indicat, au fost intensificate. preocupările pentru înnoirea și modernizarea producției, acționăm în mod susținut pentru a îndeplini sarcinile privind îmbunătățirea activității din sectoarele calde.După ce a menționat acțiunile întreprinse pe linia reducerii consumurilor materiale și energetice, vorbitorul a spus : în mod autocritic au fost primite în județul nostru și aprecierile și sarcinile trasate de dumneavoastră la ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului privind intensificarea acțiunii de recuperare, recondiționare și refolo- sire a materialelor, pieselor și subansamblelor, precum și a surselor secundare și neconvenționale de energie. O dată cu măsurile luate pentru reintroducerea în fabricație a unor cantități tot mai mari de materiale refolosibile, acționăm in direcția valorificării resurselor energetice secundare cu potențial ridicat inventariate în județul nostru.Pentru îndeplinirea în condiții cit mai bune a planului pe acest an, acordăm o atenție deosebită îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale consiliilor oamenilor muncii, ale tuturor cadrelor de conducere.în încheiere, ne exprimăm acordul deplin cu toate documentele aflate pe ordinea de zi a plenarei și ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa, cu răspundere și înaltă exigență, pentru realizarea exemplară a planului pe acest an, pentru pregătirea temeinică a producției primului an al cincinalului viitor.

Lucrările Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale se desfășoară în aceste zile în care întregul nostru popor, întreaga țară cinstesc prin fapte de muncă, cu însuflețită bucurie și mîn- drie patriotică, împlinirea a 20 de ani de cînd în fruntea partidului și a țării muncește neobosit cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Moment de amplă și profundă rezonanță în istoria modernă a țării, iulie 1965 marchează începutul unei epoci de muncă susținută, entuziastă, al unei epoci de mărețe și istorice împliniri. In toți acești ani, munca întregului nostru popor, strîns unit în jurul conducerii partidului, poartă amprenta stilului de muncă dinamic, novator, revoluționar, a personalității secretarului nostru general, tovarăș u-1 Nicolae Ceaușescu. Creșterea în ritmuri înalte, cu eficiență ridicată, a capacităților productive din industrie și agricultură, sporirea continuă a venitului național, profundele transformări din viața economică și spirituală a țării, afirmarea tot mai puternică a României in viața internațională, marchează acești ani, cu rol determinant, istoric în dezvoltarea modernă a patriei, epocă pe care întregul popor o numește, cu mindrie și respect, „Epoca Ceaușescu".Pentru metalurgie, ca și pentru întreaga țară, acești ani reprezintă perioada reconstrucției și construcției unei metalurgii noi. Toate marile noastre împliniri sînt legate de orientările și hotărîrile secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Istoria nouă a metalurgiei reține cu respect și mindrie prezența conducătorului nostru în mijlocul metalurgiștilor, în cele mai fierbinți și semnificative momente de începere a lucrărilor de investiții sau- punere in funcțiune a unor noi, moderne și puternice obiective metalurgice. Orașele cu caracter preponderent metalurgic, ca de altfel toate orașele țării, sint orașe moderne, oamenii muncii din metalurgie bucurîndu-se din plin de bunele condiții create. Pentru efortul deosebit de susținut în dezvoltarea metalurgiei în acești ani, pentru ceea ce s-a realizat pentru viața oamenilor muncii care lucrează în această frumoasă ramură, pentru sprijinul direct și permanent pe care l-am primit și simțit in fiecare moment important al dezvoltării noastre, 

vă rog să-mi permiteți ca de Ia această înaltă tribună să adresez conducerii partidului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în numele celor care lucrăm in metalurgie, profunda și respectuoasa noastră recunoștință, urarea de multă sănătate, multă fericire și mulți ani in fruntea țării, spre binele eroicului nostru popor, al. României socialiste și comuniste.în continuare, vorbitorul a spus : Documentele supusedezbaterii și aprobării plenarei' comune exprimă, prin conținutul lor, consecvența și hotărirea conducerii partidului, a secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a imprima și in viitor dezvoltării noastre ritmuri ridicate și eficiente. Se impune subliniat și de această dată rolul determinant pe care l-a avut secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in definitivarea sarcinilor, în stabilirea căilor și măsurilor menite să asigure pe mai departe dezvoltarea noastră economică, în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.După ce s-a referit apoi la măsurile întreprinse in vederea realizării producției in structura sortimentală stabilită, a unor noi produse de înaltă performanță, pentru reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor energetice, materiale, creșterea gradului de recuperare și refolosire a resurselor secundare in toate procesele tehnologice, pentru sporirea productivității muncii, vorbitorul a arătat : Abordarea cu succes a noilor sarcini pentru anul 1986 ne obligă, în primul rînd, să realizăm integral prevederile pentru anul 1985. în acest scop, raportăm plenarei, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că, deși unele sortimente importante au fost realizate și depășite, considerăm că in ansamblul lor realizările noastre pe cinci luni sint nesatisfăcătoare. Nu ne mulțumesc, ele fiind cu mult sub potențialul ramurii, sub prevederile de plan. Fondul explicațiilor, al cauzelor trebuie căutat in munca noastră.Asigur Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa in continuare, cu răspundere, cu toată capacitatea noastră de a rezolva problemele pentru acest an, pentru pregătirea anului viitor. Vom acționa cu insistență pentru aplicarea întoc

mai a hotăririlor ce se vor adopta in actuala plenară, a indicațiilor și orientărilor date
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

EMILIAN DOBRESCU

Docu- ma- orientările directoa- de Congresul alplenarei că, sub nemijlocită a tova- ingi-

Țin să subliniez și eu însemnătatea organizării — din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a prezentei plenare comune, marcată de problematica încheierii actualului plan și a lansării cît mai _vigu- roase a noului cincinal, mentele supuse dezbaterii terializează re definite XIII-lea.Raportăm conducerea rășei academician doctor ner Elena Ceaușescu, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, institutele centrale, unitățile de cercetare și proiectare au acționat mai intens, împreună cu întreprinderile, pentru înfăptuirea obiectivelor planului tehnic. In primele 5 luni ale acestui an s-au asimilat 1 020 produse noi și s-au introdus 430 tehnologii, sisteme de mecanizare și automatizare. Planul la producția unităților de cercetare a fost depășit.Raportăm, de asemenea, că pe baza analizelor efectuate sub conducerea tovarășei președinte Elena Ceaușescu, în spiritul unei inalte răspunderi și exigențe revoluționare, au fost puse în evidență neajunsurile ce persistă în acest domeniu, marile rezerve de care dispune activitatea de cercetare — proiectare pentru a susține cu mijloace specifice indicatorii e- conomici calitativi, îndeosebi ridicarea nivelului tehnic al produselor,- reducerea consumurilor materiale și energetice, creșterea productivității muncii și s-au stabilit măsuri pentru în- ■ " ’ ‘ ’ ....... a. . . . _ an,pentru aplicarea fermă a indicațiilor tovarășului secretar general al partidului cu privire Ia integrarea mai profundă a științei cu producția. în concordanță cu aceste orientări, programul de cercetare și dezvoltare tehnologică pe anul 1986 este mai strins corelat cu celelalte secțiuni ale planului național. Se prevede, astfel, elaborarea și introducerea de noi tehnologii pentru punerea in valoare a zăcămintelor sărace sau situate în condiții grele de exploatare, sporirea randamentelor de extracție a substanțelor utile din masa minieră, creșterea factorului final de recuperare a țițeiului. Planul cuprinde obiective importante cu privire la funcționarea corespunzătoare a agregatelor energetice pe cărbune, realizarea centralelor nuclearo-electrice, iar sursele noi și recuperabile 

deplinirea în bune condiții prevederilor pe întregul

de dumneavoastră in cadrul acestui inalt forum democratic de conducere a economiei.

lemnului, industriasă subliniez în mod aparat

deschideri în- toate comparti-largi în

de energie sînt prevăzute cu un aport de circa 8 milioane tone combustibil convențional. O mare pondere revine problemelor valorificării resurselor materiale refolosibile și, totodată, promovării tehnologiilor care conduc la coeficienți superiori de utilizare a materiilor prime în toate procesele de fabricație, îndeosebi din metalurgie, construcțiile de mașini, chimie, prelucrarea ușoară.Doresc deosebit că puternicul propriu de cercetare — proiectare, chemat să rezolve probleme de complexitatea celor ce se pun astăzi, a fost creat, practic, din temelii, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.Vă rog să-mi îngăduiți, de aceea, să evidențiez și eu rolul istoric al acestui congres care, pornind de la necesitatea studierii de pe poziții creatoare a realităților naționale și mondiale, a combaterii intransigente a oricăror manifestări de dogmatism și subiectivism, a operat ’ —s J U:J : s“noitoare mentele societății noastre. E- vocind liniile de forță ale gîn- dirii economice și social-politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, voi menționa o singură problemă — aceea a acumulării, productive, care, deși aparent parțială și de natură strict economică, concentrează, ca intr-un focar, întreaga strategie elaborată de secretarul nostru general.Intr-o perioadă cînd în acest domeniu se exprimau opinii și poziții controversate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus clarificări de importanță principială și a militat neclintit pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării, pe baza unui vast program de investiții, ca o necesitate vitală pentru destinele României socialiste. Este, de asemenea, un merit de excepție al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi supus criticii incisive o serie de teze vulgarizatoare, cu largă circulație in trecut, despre așa-zisul avantaj al economiei planificate de a subvenționa producții ineficiente, subliniind însemnătatea primordială a principiului rentabilității în condițiile noii orînduiri, rolul decisiv al creșterii productivității muncii în asigurarea victoriei socialismului și comunismului. în acest cadru, trebuie relevată importanța concepției promovate de Congresul al IX-lea ca procesul de acumulare să încorporeze cît mai 

larg cuceririle noii revoluții tehnico-științifice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sesizat perfect că această revoluție creează atît șansa reală a parcurgerii mai rapide a unor etape de dezvoltare, dar și surse potențiale de agravare a decalajelor, evoluția economiei mondiale confirmînd ulterior pe deplin aceste previziuni.In opera secretarului general al partidului — a subliniat în continuare vorbitorul — rata înaltă a acumulării se asociază indestructibil cu aprecierea că efortul propriu, mobilizarea resurselor naționale sînt hotărî- toare în asigurarea dezvoltării și afirmării fiecărui popor, în întărirea independenței și suveranității sale.Am ferma convingere că rata înaltă, rațional dimensionată și eficient utilizată, a acumulății — așa cum a subliniat Congresul al IX-lea al partidului — nu numai că nu contravine, ci, dimpotrivă, constituie cea mai sigură bază a creșterii bunăstării sociale.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

RODICA PUȘCAȘUîn acest înalt forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare, îndeplinesc o misiune de onoare încredințată de oamenii muncii de la întreprinderea de confecții „Mondiala" din Satu Mare de a exprima omagiul nostru fierbinte mult stimatului conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucitul strateg și făuritor de țară nouă, care, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de cind se află in fruntea destinelor țării, a deschis cele mai largi perspective dezvoltării economice și sociale a României socialiste, afirmării ei demne în rîndul națiunilor lumii. în cele două decenii ale acestei mărețe și luminoase epoci pe care cu demnitate și aleasă recunoștință o numim „Epoca Ceaușescu", ca urmare a politicii de dezvoltare impetuoasă a forțelor de producție și de repartizare armonioasă a acestora pe întreg teritoriul țării, și județul Satu Mare a cunoscut un puternic proces de industrializare. In această perioadă de.istorice înfăptuiri, întreprinderea pe care o reprezint a înregistrat o dezvoltare ascendentă, numărîndu-se astăzi printre unitățile reprezentative ale industriei ușoare, cunoscută prin diversitatea și calitatea produselor sale, atit pe piața internă, cît și pe cea externă.Doresc să exprim întreaga recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru îndemnurile și sprijinul permanent de care ne-am bucurat cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse in întreprinderea noastră, care s-au 

Calcule de sinteză arată că, In ipoteza practicării în perioada 1966—1984 a unor rate reduse ale acumulării, de e- xemplu chiar de 20 la sută, nu numai că volumul fondurilor fixe ar fi reprezentat acum doar 55 la sută din cel realizat, dar însuși fondul de consum ar fi fost inferior cu aproape o treime, în condițiile unui grad scăzut de ocupare a forței de muncă.Putem fi siguri că analele istoriei vor dezvălui tot mai larg semnificațiile Congresului al IX-lea, ale alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu acum două decenii ca secretar general și reînvestirii sale succesive în funcțiile supreme de partid și de stat — mărturie elocventă a voinței de nezdruncinat a clasei muncitoare, a întregului popor, de a urma calea înfăptuirii socialismului și comunismului, sub conducerea partidului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

constituit în momente de amplă analiză a activității desfășurate și, în același timp, de orientare fundamentală a direcțiilor noastre de acțiune pentru diversificarea producției, ridicarea nivelului calitativ și teh- I nic al produselor și creșterea i competitivității lor pe piața externă.Folosesc acest prilej pentru a adresa cele mai alese mulțumiri și întreaga noastră gratitudine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și de stat, savant de înalt prestigiu internațional, pentru valoroasa sa contribuție la dezvoltarea științei și tehnicii românești de care beneficiază într-o mare măsură și întreprinderile de industrie ușoară.Raportez plenarei — a spus în continuare vorbitoarea — că, sub conducerea organizației de partid, consiliul oamenilor muncii, toți oamenii muncii acționează cu fermitate pentru traducerea în viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal și, in același timp, pentru pregătirea condițiilor necesare înfăptuirii sarcinilor ce ne revin din planul național unic de dezvoltare economică și socială pe anul 1986.După ce a arătat că pe primele cinci luni au fost realizați principalii indicatori tehnico- economici și financiari, datorită
(Continuare în pag. a V-a)
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PLENARA COMUNĂ A CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

(Urmare din pag. a IV-a) aplicării consecvente a măsurilor prevăzute în programele de creștere a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, gospodăririi judicioase a bazei de materii prime, materiale, combustibili și energie, vorbitoarea a relevat că analizele efectuate în consiliul oamenilor muncii privind rezultatele acestui an au scos în evidență faptul' că in întreprindere există încă largi posibilități pentru îmbunătățirea eficienței întregii activități. Sîntem. ferm hotăriți ca, sub conducerea organizației de partid, să acționăm cu toate forțele, cu întreaga răspundere, pentru a raporta îndeplinirea cincinalului actual înainte de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHALACHE NICULESCUColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini-unelte și agregate București mi-a încredințat mandatul să exprim acordul deplin față de documentele, supuse dezbaterii plenarei noastre, avind convingerea fermă că acestea vor mobiliza și mai puternic energiile creatoare ale întregului popor pentru realizarea în cele mai bune condiții, la toți indicatorii, a. planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român.în lumina orientărilor și Indicațiilor pe care ni le-ați 

termen, pentru a pregăti temeinic producția anului viitor,tn încheiere, vorbitoarea a spus : Răspunzători in fața prezentului și a viitorului, ne dăm bine seama că pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XlII-lea Congres al partidului, pentru a putea munci și crea, pentru a ne putea crește și educa copiii avem nevoie de pace, de liniște pe întreaga noastră planetă. Iată de ce susținem din adincul inimilor noastre și ne exprimăm adeziunea noastră fierbinte Ia noile inițiative de pace ale României socialiste, ale președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promotor neobosit al înțelegerii, dezarmării, păcii și colaborării internaționale.

dat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,. cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în întreprinderea noastră, consiliul oamenilor muncii, comitetul de partid au acționat stăruitor pentru realizarea .programelor naționale privind introducerea mai rapidă a progresului tehnic în producție, creșterea productivității muncii, sporirea nivelului tehnic și calitativ al produselor.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în prezent, se află în fabricație primele mașini pentru prelucrarea arborilor cotiți și arborilor cu came, mașini deosebit de complexe, unicat, ce con

tribuie la eliminarea unor costisitoare importuri, la automatizarea proceselor de producție. O mare atenție o acordăm aplicării ferme a principiilor noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii muncitorești și autogestiunii financiare, creșterii mai substanțiale a eficienței economice, în condițiile încadrării ferme în consumurile planificate. Pentru reducerea în continuare a cheltuielilor materiale am reanalizat consumurile specifice și am stabilit măsuri pentru scăderea greutății produselor, creșterea indicelui de utilizare a metalului. Acționăm, așa cum ne-ați indicat, mult stimate tovarășe. Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea gradului de recuperare și valorifir care superioară a materialelor refolosibile. în vederea ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, pe baza programului național, împreună cu institutele de specialitate, acționăm, totodată, pentru aplicarea mai rapidă in producție a celor mai noi rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice in domeniul fabricației de mașini-unelte.Subliniind că in lunile aprilie și mai au fost îndeplinite și depășite prevederile planului, vorbitorul a arătat că sint toate condițiile pentru recuperarea intr-un timp cit mai scurt a mjrealizărilor din ianuarie și februarie.Planul pe 1986 — a spus vorbitorul — pune și in fața colectivului nostru sarcini mobilizatoare, materializate in sporirea producției de mașini-unelte, sarcină pe care o vom îndeplini cu inaltă răspundere muncito

rească. Știm că dublarea productivității muncii pe ansamblul economiei naționale, pină in anul 1990, și chiar depășirea acestui indicator, se bazează in mare măsură pe contribuția noastră. De aceea, ne angajăm sa ne implicăm mai puternic in realizarea unor mașini și echipamente complexe destinate automatizării proceselor de producție in diversele ramuri ale economiei naționale.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, urmind neabătut inaltul dumneavoastră exemplu de dăruire comunistă, revoluționară, oamenii muncii din întreprinderea noastră sint ferm hotăriți să muncească fără preget, cu abnegație și dăruire patriotică, în spiritul înaltelor exigențe pe care le puneți in fața noastră, a întregului popor, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare înfăptuirii sarcinilor viitorului cincinal. Angajamentul nostru muncitoresc, faptele noastre de muncă constituie un înalt omagiu adus aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-Iea al Partidului Comunist Român, cind dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați fost învestit în funcția supremă de partid, deschizind perioada grandioaselor înfăptuiri, ale afirmării României socialiste în lume, perioadă pe care cu dragoste și nemărginită recunoștință întregul nostru popor o denumește „Epoca Nicolae Ceaușescu".Pentru noi. pentru copiii noștri, pentru viitorul minunat al 

României, noi, muncitorii, vă urăm din inimă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE DINUIn luna iulie se vor împlini două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, eveniment inscris cu litere de aur in cronica glorioasei epopei de transformare revoluționară a societății, de edificare a noii orinduiri socialiste pe pămintul României. Alegind în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, revoluționar neînfricat, conducătorul înțelept, animat de o concepție consecvent-științifică și profund umanistă, purtător al celor mai alese virtuți ale neamului nostru, Congresul al IX-lea al P.C.R. a făcut o opțiune de însemnătate istorică in viața partidului și a poporului.Prin deschiderea l’argă spre înnoire in toate domeniile vieții economice și sociale, prin programele de largă perspectivă pe care le-a inițiat, prin mutațiile adinei cu caracter revoluționar in dezvoltarea economiei, științei și culturii. Congresul al IX-lea a intrat in conștiința poporului român ca început de epocă nouă, pe care o denumim cu mindrie patriotică și cu valoare de simbol „Epoca Nicolae Ceaușescu".Oamenii muncii din industria chimică nutresc sentimente dd profundă recunoștință față, de 

putere de muncă. Să ne trăiți intru mulți ani, spre fericirea și gloria întregului popor român !

secretarul general al partidului, ale cărui gindire novatoare, acțiune „ energică și nestrămutată încredere in forțele creatoare ale poporului nostru se regăsesc pregnant și in realizările și dinamismul industriei chimice românești din ultimii 20 de ani. Progresul realizat de a- ceastă importantă ramură a economiei naționale s-a materializat prin creșterea produc- ției-marfă de peste 12 ori față de 1965, deținind în prezent o pondere de circa 21 la sută din totalul industriei românești.Sectorul industriei chimice a avut fericirea să beneficieze de îndrumarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință de renume mondial, participant activ la dezvoltarea chimiei, atit prin contribuția personală, prin invenții și procese tehnologice, materializate in fabrici pentru produse de mare valoare pentru economie, cit și prin coordonarea eforturilor de valorificare a gindirii românești, prin direcționarea dezvoltării armonioase a tuturor sectoarelor industriei chimice.Referindu-se la realizarea planului pe primele 5 luni, vorbitorul a relevat că producția fizică a fost depășită la o serie 

de sortimente. El a menționat, totodată, nerealizările ce au influențat nivelul indicatorilor calitativi, de eficiență, arătind că, in afara influențelor iernii aspre și prelungite, au existat neajunsuri in munca lucrătorilor din minister, din centrale și întreprinderi. în această perioadă s-au manifestat o serie de deficiențe in funcționarea și exploatarea instalațiilor, in disciplina tehnologică, de fabricație, unele opriri accidentale, in- tirzierea punerii in funcțiune a unor noi capacități, care au determinat stagnări în producție și rămineri in urmă in realizarea planului.Pentru lichidarea neajunsurilor și realizarea sarcinilor pe acest an — a spus vorbitorul — ministerul, centralele și unitățile de producție își vor intensifica eforturile pentru recuperarea restanțelor, se va organiza executarea reviziilor pe o durată mai scurtă, dar de bună calitate, asigurind creșterea indicilor de, utilizare a fondului de timp de lucru al instalațiilor tehnologice. Consiliul de conducere al ministerului și organele de. conducere de la centralele industriale vor iniția noi măsuri pentru atingerea parametrilor proiectați la instalațiile prevăzute a intra in funcțiune în perioada următoare, precum și la cele intrate in funcțiune in anii trecuți. Industria chimică va depune toate eforturile pentru creșterea productivității muncii. prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a instalațiilor și utilajelor, aprovizionarea ritmică cu materii prime, extinderea gradului de mecanizare și automati

zare a proceselor de producție, mai buna utilizare a timpului de muncă, întărirea ordinii și disciplinei.în continuare, vorbitorul s-a referit la proiectul planului pe anul viitor, subliniind că sarcinile ce revin chimiei în 1986 au fost fundamentate pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la folosirea deplină a potențialului productiv, reducerea consumurilor de materii prime și energie, asigurarea pentru export a unui fond de marfă corespunzător și țin seama de rezultatele cercetării științifice, de dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic, de necesitatea îmbunătățirii structurii și realizării unor parametri calitativi înalți ai producției.Vă rog să-mi îngăduiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să vă asigur, in numele consiliului de conducere al ministerului și al oamenilor muncii din industria chimică, de angajamentul ferm de a întimpina jubileul de două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului cu rezultate mai bune, de a mobiliza întregul potențial tehnic și uman din industria chimică de a depăși dificultățile și lipsurile manifestate în activitatea noastră, in vederea realizării în cele mai bune condiții a planului pe anul 1985, pregătind astfel trecerea la realizarea " sarcinilor cincinalului 1986—1990, în strictă concordanță cu hotărîrile programatice ale Congresului al XlII-lea al P.C.R.
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SOLEMNITATEA 1NM1NĂRII UNOR ÎNALTE DISTINCȚII JUDEȚELOR ȘI UNITĂȚILOR FRUNTAȘE 1N ÎNTRECERE
(Urmare din pag. I)țumiri în numele tuturor, celor care au primit înalte distincții.In cuvintul său, tovarășul Vțjsils 
Bârbulescu, Prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., a arătat :In aceste momente emoționante, cind organizației de partid a județului Olt i s-au decernat înalte distincții în întrecerea socialistă pe anul 1984, vă rog să-mi dați voie, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste plaiuri de străveche obirșie românească, să vă adresez, din adincul inimii, cele mai respectuoase mulțumiri.Realizările obținute de județul nostru se datoresc grijii și sprijinului generos, multilateral acordat permanent de dumneavoastră pentru continua perfecționare a întregii activități politico-organizatorice și eco- nomico-sociale. De aceea, ne facem o datorie de conștiință de a vă adre- sa, cu deosebit respect și profundă stimă, alese mulțumiri și fierbinte recunoștință pentru îndrumările. și indicațiile pe care ni le-ați dat direct, la fața locului, pentru tot ce ați făcut și faceți în vederea ridicării județului Olt, a tuturor județelor țării pe noi trepte de dezvoltare economică și socială.Primirea înaltelor distincții are loc în apropierea unui eveniment cu semnificații deosebite în istoria patriei — aniversarea a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a confirmat voința de inimă și conștiință a întregii națiuni, alegîn- du-vă pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de conducere a partidului. Acești 20 de ani au încrustat cu litere de aur in istoria națională o epocă de mari realizări, de bogate împliniri.Cu aleasă mindrie patriotică aducem un respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, proeminentă personalitate a lumii contemporane, care slujește cu abnegație revoluționară interesele supreme ale partidului și țării, pentru mersul victorios al construcției socialiste și comuniste in România.Călăuziți de minunatul dumneavoastră exemplu, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de slujire cu pilduitor devotament a idealurilor noastre comuniste, oamenii muncii din județul Olt se angajează să muncească cu toată hotă- rirea, cu spirit revoluționar și patriotic pentru înfăptuirea mărețelor obiective trasate de Congresul al 

XlII-lea.al partidului, pentru transpunerea in viață a orientărilor și indicațiilor reieșite din magistrala dumneavoastră cuvîntare la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.La această solemnitate, a subliniat tovarășul Cornel Pacoste, Prim_ secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., cind sintem fericiți și emoționați că și județul Timiș se înscrie printre cei decorați, iritiiul g.înd, de aleasă dragoste și recunoștință, de sinceră admirație și prețuire, al tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe aceste străvechi meleaguri românești se îndreaptă, ca un vibrant omagiu, spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cel care, in toți acești ani eroici, de uriașe împliniri și prefaceri, cu înțelepciune și genială gindire ați descătușat și călăuzit șuvoiul de energii ale națiunii spre înfăptuirea marilor aspirații ale poporuluii nostru : progresul și bunăstarea, libertatea și demnitatea, pacea și independența..în acest an jubiliar al „Epocii Nicolae Ceaușescu" — moment de înălțător bilanț și de istorică rezonanță — ne facem o datorie de onoare din a evoca adevărul limpede și curat ca,lumina ochilor că tot ceea ce s-a făurit pe întinsul pâ- mintului românesc, în cea mai fertilă perioadă din multimilenara sa devenire, poartă pecetea geniului creator al ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care, trup din trupul neamului, a : dobîndit din partea poporului supremul drept de a întregi galeria de aur a mărilor și bravilor arhitecți de țară și ctitori de pagini nemuritoare ale istoriei.Mulțumindu-vă din adincul inimilor pentru sprijinul generos și ajutorul multilateral de care județul Timiș s-a bucurat și se bucură în permanență din partea dumneavoastră, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vedem in onoarea de a ne decora atit răsplata eforturilor depuse de oamenii muncii, cit și îndemnul de a ne angaja cu mai multă exigență și datorie revoluționară pentru perfecționarea întregii activități, pentru producții tot mai înalte, pentru propășirea multilaterală a patriei noastre libere și independente, România socialistă.In încheiere, vă rugăm respectuos să primiți urarea cea mai sinceră : să ne trăiți ani mulți și fericiți, să ne conduceți mereu spre mari realizări și izbinzi, spre binele patriei și poporului român 1Vă . rog să-mi ingăduiți ca, în aceste momente înălțătoare, să dau glas simțămintelor de fierbinte dragoste 

și aleasă prețuire, de nețărmurită recunoștință pe care comuniștii, toți oamenii muncii din județul Iași vi le poartă dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a arătat tovarășul Con
stantin Leonard, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.Aflîndu-ne în preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea, de cind în fruntea partidului și a statului vă aflați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, conducător strălucit al României socialiste, care vă dă- ruiți întreaga energie revoluționară împlinirii celor mai înalte aspirații ale poporului nostru, de dreptate socială, independență și suveranitate națională, vă urăm din adincul inimilor viață îndelungată, in deplină sănătate și putere de muncă, spre gloria Partidului Comunist Român și fericirea eroicului nostru popor.Adresez, totodată, calde mulțumiri și profunda noastră recunoștință mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de reputație internațională, pentru prețioasele îndrumări și ajutorul permanent pe care il acordă județului nostru in promovarea fermă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, în întreaga noastră activitate economică și socială.înaltele distincții ce ne-au fost conferite astăzi încununează eforturile perseverente ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul nostru, in înfăptuirea neabătută a hotăririlor partidului și legilor țării, a prețioaselor indicații și orientări pe care ni le-ați dat și cu acest prilej în cuvîntarea rostită de dumneavoastră, care constituie pentru noi, pentru toți ieșenii, precum și pentru toți oamenii muncii un prețios îndreptar al întregii noastre activități.Mulțumindu-vă fierbinte pentru grija deosebită pe care o acordați înfloririi continue economico-sociale a județului Iași, ca și întregii țâri, ne angajăm solemn să nu precupețim nici un efort pentru a înfăptui neabătut planul pe acest an și pe întregul cincinal, hotăririle Congresului al XlII-lea al partidului, spo- rindu-ne contribuția la măreția acestei epoci glorioase, ce poartă incrustat pentru totdeauna numele dumneavoastră scump — Nicolae Ceaușescu.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Institutul de Cercetări Chimice—București, per- miteți-mi să exprim cele mai calde mulțumiri pentru înalta distincție ce ne-a fost acordată, a arătat tovară- 
șa Victoria Fieroiu, secretar al comitetului de partid al ICECHIM.

Bucuria și mîndria acestui moment sărbătoresc sint amplificate de faptul că ne aflăm in preajma aniversării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, care v-a ales pe dumneavoastră, mult stimate Nicolae Ceaușescu, in fruntea destinelor partidului și poporului, inaugurind astfel cea mai strălucită epocă din istoria patriei noastre, epocă pe care cu inaltă mindrie patriotică, revoluționară o numim „Epoca Ceaușescu".Puternica înflorire a întregii noastre vieți economico-sociale a patriei în acești 20 de ani de puternic avînt creator poartă pecetea strălucită a gindirii și acțiunii dumneavoastră revoluționare, industria chimică, știința românească afirmîndu-se tot mai plenar ca autentice forțe ale progresului nostru multilateral.Vă rog să-mi îngăduiți să folosesc și acest prilej pentru a exprima respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru grija statornică ce o acordă dezvoltării chimiei, cercetării științifice, întregii industrii românești, orientînd permanent activitatea institutului nostru astfel incit el să răspundă in și mai mare măsură exigențelor și obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului.Vă raportez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în spiritul indicațiilor pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru in institutul nostru, acționăm cu toată hotă- rirea pentru modernizarea tehnologiilor existente și elaborarea de noi tehnologii cu consumuri reduse de energie și materii prime, valorificarea superioară a bazei de materii prime indigene.Mulțumindu-vă încă o dată pentru înalta distincție ce ne-ați acordat-o, noi, comuniștii, toți cei ce ne desfășurăm activitatea în cadrul Institutului de Cercetări Chimice—București, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem ferm hotăriți să acționăm și in viitor, așa cum ne-ați cerut-o și azi, în cuvîntarea dumneavoastră, profundă analiză științifică, de inestimabilă valoare teoretică și practică, cu întreaga noastră capacitate pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne revin, sporindu-ne contribuția la creșterea prestigiului științei românești, la progresul și prosperitatea României socialiste.In cuvîntul său, tovarășul Jțg. 
lian Necula, âirector al întreprinderii de utilaj chimic „Gri- vița roșie", a relevat : Trăim în aceste zile sentimente de-înălțătoare mindrie patriotică prilejuită de apropiata împlinire a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, cind, printr-un strălucit act de op

țiune istorică, în fruntea partidului și a destinelor națiunii a fost ales cel mai iubit fiu al patriei, revoluționarul încercat, cutezător, care și-a dedicat întreaga viață slujirii, cu fierbinte devotament, a celor măi nobile idealuri ale poporului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, genialul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru toate marile împliniri din acești minunați și luminoși ani, vă exprimăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai profund omagiu, întreaga noastră recunoștință față de tot ceea ce ați făcut și faceți pentru bunăstarea și fericirea poporului, pentru înflorirea necontenită a patriei noastre socialiste.Această festivitate, consacrată acordării distincțiilor în întrecerea socialistă pe anul 1984, reflectă cinstirea muncii ca valoare supremă în societatea noastră, prețuirea pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați clasei noastre muncitoare, angajată cu toate forțele în înfăptuirea politicii partidului de edificare a socialismului în scumpa noastră patrie.întreprinderea „Grivița roșie", veche citadelă muncitorească, ale cărei continuă dezvoltare și modernizare au la bază orientările și indicațiile de excepțională însemnătate pe care ni le-ați dat cu ocazia vizitelor de lucru in unitatea noastră, și-a îndeplinit cu succes sarcinile de plan la producția fizică și la export în perioada 1981—1984 și este hotărîtă să depășească sarcinile pe acest an, încheind cu bune rezultate actualul cincinal.Exprimîndu-vă întreaga noastră gratitudine pentru sprijinul permanent pe care ni-1 acordați, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul colectiv al întreprinderii noastre, distins azi cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste", va cinsti prin noi fapte de muncă înalta onoare care i s-a făcut, va acționa cu și mai multă energie, cu maximă responsabilitate muncitorească pentru creșterea, in continuare, a producției, modernizarea fabricației, sporirea eficienței întregii activități.Mulțumindu-vă, încă o dată, din adincul inimii, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru marea cinste pe care ați făcut-o colectivului nostru, vă adresăm urarea fierbinte, muncitorească să ne trăiți întru mulți ani, spre gloria și măreția României socialiste..Profund emoționat de înalta cinste și onoare ce revine colectivului întreprinderii electrocentrale „Porțile de Fier" de a primi titlul de „Erou al Muncii Socialiste", a subliniat tovarășul p^tru păUn, director al întreprinderii electrocentrale „Por

țile de Fier", vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din unitatea noastră, să vă exprim, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, strateg de geniu al României moderne, erou al neamului românesc, respectuoase mulțumiri, sentimente de aleasă stimă și adincă recunoștință pentru tot ceea ce faceți pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, pentru modul strălucit în care conduceți destinele României socialiste.Acum, cind întregul popor sărbătorește două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, moment de răscruce în istoria țării noastre, care a inaugurat o epocă de adinei prefaceri înnoitoare, vă urăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne trăiți ani mulți, în deplină sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași strălucire, din victorie in victorie, pe calea socialismului și comunismului pe pă- mințul străbun al patriei.Mindri de a fi contemporanii dumneavoastră, marele ctitor de țară nouă, hidroenergeticienii din centrala luminii de la Porțile de Fier, monumentală operă a epocii de aur, pe care cu îndreptățită mindrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu", vă raportează cu legitimă satisfacție că, în perioada care a trecut de la începutul anului, au pulsat suplimentar în sistemul național 160 milioane kWh energie electrică.Magistrala dumneavoastră expunere, în care jalonați cu cutezanță un drum de noi izbînzi pe calea dezvoltării patriei, constituie pentru noi, energeticienii, un puternic imbold de a acționa cu înaltă răspundere muncitorească și cu elan revoluționar, pentru a ne situa întotdeauna în primele rînduri in lupta pentru asigurarea independenței energetice a țării, sporindu-ne contribuția la înflorirea și prosperitatea necontenită a scumpei noastre patrii, România socialistă.Noi, cei ce muncim în Consiliul unic agroindustrial Pecica, județul Arad, a arătat tovarășul |oqd Ga
lea, Pre?edintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Pecica, județul Arad, trăim momente de nețărmurită bucurie și satisfacție pentru înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste pe care l-ați acordat consiliului nostru agroindustrial în aceste momente memorabile, cind întregul popor intimpină aniversarea a două decenii de Ia istoricul Congres al IX-lea, deschizător al celei mai strălucite perioade din istoria multimilenară a țării, pe care națiunea română, cu îndreptățită mindrie patriotică, o numește „Epoca Ceaușescu".Vă mulțumim din adincul inimii, mult iubite și stimate tovarășe se

cretar general, pentru prețioasele dumneavoastră îndrumări și orientări care ne-au călăuzit în perma- hență și care ne-au permis să obținem rezultate încununate acum cu înaltul titlu. Ne este vie in memorie vizita de lucru pe care ați efectuat-o la noi, la Pecica, în toamna anului trecut, cind am avut cinstea și bucuria de a vă raporta recoltele record pe care le-am obținut. Urmind îndemnurile dumneavoastră, aplicăm tehnologii moderne, folosim semințe de inaltă productivitate, administrăm cantități mari de îngrășăminte naturale și chimice, ceea ce ne asigură realizarea unor producții agricole superioare. Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, așa cum se prezintă acum culturile noastre, în acest an vom obține peste 8 000 kg griu, peste 20 000 kg porumb știuleți, la hectar, vom depăși prevederile de plan la sfecla de zahăr și la celelalte culturi.Mulțumindu-vă, încă o dată, din adincul inimii, pentru înalta distincție cu care ne-ați onorat astăzi, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu dăruire și pasiune, cu hărnicie și cu toată priceperea noastră, că nu vom precupeți nici un efort pentru a smulge pămintului roade cit mai bogate, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, sporindu-ne astfel contribuția la înflorirea continuă a economiei noastre naționale, la creșterea bunăstării poporului, la progresul și prosperitatea României socialiste.
Iu încheierea solemnității, tovară

șul NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat celor distinși, tuturor 
colectivelor de muncă, întregii noas
tre clase muncitoare felicitări și u- 
râri de noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru înflorirea 
patriei.Aplauzele și ovațiile celor prezenți au dat expresie voinței ferme a întregului nostru popor de a transpune în viață hotăririle Congresului al XlII-lea, prevederile Programului partidului de edificare a socialismului și comunismului în România.

★In numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat a inmînat, miercuri după- amiază, in cadrul unei festivități care a avut loc la Palatul Marii Adunări Naționale, distincții ale Republicii Socialiste România organizațiilor județene de partid, consiliilor populare județene, unităților economice și institutelor de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare care au ocupat locurile 2 și 3 în întrecerea socialistă pe anul 1984, precum și diplome de onoare.
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DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor organizații județene de partid, 

consilii populare județene, unifâti economice si institute de cercetare si proiectarePreședintele Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea și depășirea Planului național unic de dezvoltare economi- co-socială pe anul 1984 în întrecerea dintre organizațiile județene de partid în industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor se conferă :„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Organizației de partid a județului Olt ;
— Organizației de partid ■ a județului 

Vrancea
— Organizației de partid a județului 

Cluj„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Organizației de partid a municipiului 

București
— Organizației de partid a județului Su

ceava„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— Organizației de partid a județului 

VîlceaDiplomă de Onoare Pentru locul IV :
— Organizației de partid a județului Ar

geș
. — Organizației 

Timiș
— Organizației 

Brașov
— Organizației 

Galați

de partid a județului 
de partid a județului 
de partid a județuluiPentru iocul V :

— Organizației de 
Bacău

— Organizației de 
MureșPentru locul VI :

— Organizației de 
Bihor

— Organizației de 
Iași

partid a județului 
partid a județului

partid a județului

partid a județuluiArt, 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la principalii indicatori din agricultură in anul 1984 in întrecerea dintre organizațiile județene de partid se conferă :Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I :
— Organizației de partid a județului 

Timiș
— Organizației de partid a județului Iași
— Organizației de partid a județului OltOrdinul „Meritul Agricol" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Organizației de partid a sectorului 

agricol Ilfov, din subordinea municipiului 
București

— Organizației de partid a județului 
AradOrdinul „Meritul Agricol" clasa a III-a, pentru locul III :

— Organizației de partid a județului Su-
ceava

— Organizației
Vilcea

de partid a județului

— Organizației 
Buzău

de partid
i

a JudețuluiDiplomă de OnoarePentru locul IV
— Organizației 

Argeș
de partid a județului

— Organizației de partid a județului
Bacău

— Organizației 
Cluj

de partid a județuluiPentru locul V :
— Organizației 

Galați
de partid a județului

— Organizației 
Alba

de partid a județuluiPentru locul VI
— Organizației 

Teleorman
de partid a județului

— Organizației de partid a județului
Ialomița

— Art. 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute în întrecerea dintre consiliile populare județene, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în anul 1984 se conferă :„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Consiliului popular al județului Iași
— Consiliului popular al județului Bacău 
—, Consiliului popular al municipiului

București„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Consiliului popular al județului Con

stanța
— Consiliului popular al județului Vaslui
— Consiliului popular al județului Mureș„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— Consiliului popular al județului Vran

cea
— Consiliului popular al județului TimișDiplomă de OnoarePentru locul IV :
— Consiliului popular al Județului Bis

trița-Năsăud
— Consiliului popular ai județului Su

ceavaPentru locul V :
— Consiliului popular al județului Cluj
— Consiliului popular al județului Bihor
— Consiliului popular al județului Vîlcea
— Consiliului popular al județului ArgeșPentru locul VI :
— Consiliului popular al județului Brăila
— Consiliului popular al județului Brașov
— Consiliului popular al județului Galați
Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1984 în. întrecerea dintre unitățile industriale, de construcții din agricultură și silvicultură, transporturi și telecomunicații, circulația mărfurilor, de prestări de servicii și institute de cercetare și proiectare se conferă :

INDUSTRIETitlul de „Erou al Muncii Socialiste", următoarelor unități industriale care 4 ani consecutiv au ocupat locul I în întrecerea socialistă :
— întreprinderii electrocentrale „Porțile 

de Fier", județul Mehedinți
— întreprinderii de utilaj chimic „Grivița 

roșie" București
— întreprinderii „Electroaparataj" Bucu

rești
— întreprinderii de prelucrare a alumi

niului Slatina, județul Olt
— întreprinderii chimice „Dudești" Bucu

rești
— întreprinderii de anvelope „Victoria" 

Florești, județul Prahova
— Combinatului de lianți și azbociment 

Fieni, județul Dîmbovița
— întreprinderii de tricotaje și perdele 

Pașcani, județul Iași„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii electrocentrale Oradea, 

județul Bihor

— întreprinderii de rețele electrice Su
ceava, județul Suceava

— întreprinderii miniere Voivozi, jude
țul Bihor

— întreprinderii miniere Paroșeni, județul 
Hunedoara

— Exploatării miniere Băiuț, județul 
Maramureș

— Schelei de producție petrolieră Berea, 
județul Buzău

— întreprinderii de prospecțiuni și explo
rări geologice Cluj, județul Cluj

— întreprinderii de prospecțiuni și ex
plorări geologice Hunedoara, județul Hune
doara v~

— Combinatului metalurgic Tulcea, jude
țul Tulcea

— întreprinderii de produse cărbunoase 
Slatina, județul Olt

— întreprinderii mecanice Tîrgu Secuiesc, 
județul Covasna

— întreprinderii de mașini grele Bucu
rești

— întreprinderii „Turbomecanica" Bucu
rești

— întreprinderii „Industria tehnică me
dicală" București

— întreprinderii „Electrotimiș" Timișoara, 
județul Timiș

— Centralei industriale de echipament 
special București

— Combinatului petrochimic Pitești, ju
dețul Argeș

— Combinatului de îngrășăminte chimice 
Tirgu Mureș, județul Mureș

— întreprinderii de medicamente Bucu
rești

— întreprinderii de aluminiu Slatina, ju
dețul Olt

— Centralei de utilaje și piese de schimb 
pentru industria chimică București

— întreprinderii de utilaj chimic Bor- 
zești, județul Bacău

— întreprinderii forestiere de exploatare 
și transport Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea

— întreprinderii de mobilier și decora- 
țiuni „Heliade" București

— întreprinderii de produse lemn mobilă 
București

— Combinatului de celuloză și hirtie 
Brăila, județul Brăila

— Centralei materialelor de construcții 
București

— întreprinderii textile Pitești, județul 
Argeș

— întreprinderii de stofe „Dorobanțul" 
Ploiești, județul Prahova

— întreprinderii de confecții Scornicești, 
județul Olt

— întreprinderii de piele, marochinărie șl 
încălțăminte „13 Decembrie" Sibiu, județul 
Sibiu

— întreprinderii de piele și încălțăminte 
„Progresul" București

— întreprinderii „Porțelanul" Alba-Iulia, 
județul Alba

— întreprinderii de morărit și panificație 
Bacău, județul Bacău

— întreprinderii de preparate și conser
ve din carne Popești-Leordeni, București

— întreprinderii de industrializarea lapte
lui Ialomița, județul Ialomița

— întreprinderii pentru industrializarea 
sfeclei de zahăr Oradea, județul Bihor

— întreprinderii de berc București
— întreprinderii poligrafice Sibiu, jude

țul Sibiu„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— întreprinderii electrocentrale Craiova, 

județul Dolj
— întreprinderii electrocentrale Galați, 

județul Galați
— întreprinderii de rețele electrice Timi

șoara, județul Timiș
— Minei Filipeștii de Pădure, județul 

Prahova
— Exploatării miniere Vatra Dornei, ju

dețul Suceava
— Centralei sării și nemetaliferelor Bucu

rești
— Schelei de producție petrolieră Ți- 

cleni, județul Gorj
— Schelei de producție petrolieră Pecica, 

județul Arad
— Schelei de foraj Bălăria, județul 

Giurgiu
— întreprinderii „Oțelinox" Tîrgoviște, 

județul Dîmbovița
— întreprinderii „Tehnofrig" Cluj-Na- 

poca, județul Cluj
— întreprinderii de avioane Bacău, jude

țul Bacău
— întreprinderii mecanice Bistrița, jude

țul Bistrița-Năsăud
— întreprinderii de motoare electrice 

Pitești, județul Argeș
— întreprinderii „Steaua Electrică" Fieni, 

județul Dîmbovița
— întreprinderii de aparate electrice de 

măsurat Timișoara, județul Timiș
— Centralei industriale de echipamente 

de telecomunicații și automatizări Bucu
rești

— Combinatului petrochimic Borzeștl, 
județul Bacău

— întreprinderii de medicamente și co- 
loranți „Sintofarm" București

— Fabricii de anvelope Luduș, județul 
Mureș

— întreprinderii filatura de fire „Me- 
lana" Botoșani, județul Botoșani

— Unității forestiere de exploatare și 
transport Craiova, județul Dolj

— întreprinderii de prelucrarea lemnu
lui Tirgu Mureș, județul Mureș

— Combinatului de prelucrarea lemnului 
Oradea, județul Bihor

— întreprinderii de hirtie cretată și car
ton ondulat Ghimbav, județul Brașov

— întreprinderii materiale de construcții 
„Cesarom" București

— întreprinderii textile „11 Iunie" Cisnă- 
die, județul Sibiu

— întreprinderii „Postăvăria Română" 
București

— întreprinderii de confecții Dorohoi, 
județul Botoșani

— întreprinderii „Metalica" Oradea, ju
dețul Bihor

— întreprinderii piscicole Satu Mare, ju
dețul Satu Mare

— întreprinderii de produse zaharoase 
Brașov, județul Brașov

— întreprinderii de ulei „Unirea" lași, 
județul Iași

— Centralei industriale de morărit, decor- 
ticat, panificație și produse făinoase 
București

— întreprinderii de producție industrială 
pentru construcții căi ferate Miercurea- 
Ciuc, județul Harghita

— întreprinderii poligrafice „13 Decem
brie" București

— întreprinderii poligrafice „Bucureștii 
Noi" București„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :

— întreprinderii electrocentrale Deva, 
județul Hunedoara

— întreprinderii electrocentrale Mureș, 
județul Mureș

— întreprinderii miniere Comănești, ju
dețul Bacău

— Exploatării miniere Deva, județul Hu
nedoara -

— Combinatului minier Ploiești, județul 
Prahova

— întreprinderii de reparații și utilaj 
minier Tîrgu Jiu, județul Gorj

— Schelei de producție petrolieră Poieni, 
județul Teleorman

— Schelei de foraj Melineștî, județul 
Dolj

— Combinatului metalurgic Cimpia Tur- 
zii, județul Cluj

— Combinatului siderurgic Galați, jude
țul Galați

— Centralei Industriale de produse re
fractare Brașov, județul Brașov

— întreprinderii „Timpuri Noi" București
— întreprinderii nr. 2 Brașov, județul 

Brașov
— întreprinderii „Electrobanat" Timișoa

ra, județul Timiș
— întreprinderii de piese radio și semi

conductoare Bănoasa, București
— întreprinderii de lacuri șl vopsele 

„Policolor" București
— întreprinderii de articole tehnice din 

cauciuc Brașov, județul Brașov
— Combinatului de fibre sintetice Săvl- 

neșli, județul Neamț
— Combinatului de fibre sintetice Iași, 

județul Iași
— întreprinderii de alumină Tulcea, ju

dețul Tulcea
— întreprinderii de materiale izolatoare 

Vaslui, județul Vaslui
— întreprinderii „Țesătoriile Reunite" 

București
— întreprinderii de tricotaje Hunedoara,

județul Hunedoara •*
— întreprinderii de confecții Baia Mare, 

județul Maramureș
— întreprinderii de sticlărie și porțelan 

Dorohoi, județul Botoșani
— Centralei mecanice și de articole cas

nice București
— Centralei pielăriei, cauciucului și în

călțămintei București
— întreprinderii de morărit și panifica

ție Neamț, județul Neamț
— întreprinderii de industrializarea lapte

lui Suceava, județul Suceava
— întreprinderii de vinuri și șampanie 

„Zarea" București
— Centralei „Delta Dunării" Tulcea, ju

dețul Tulcea.

CONSTRUCȚII„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I:
— Trustului antrepriza generală de con

strucții industriale Brașov, județul Brașov
— întreprinderii montaj și service pentru 

automatizări și telecomunicații București
— Trustului antrepriza generală de con- 

strucții-montaj Timiș județul Timiș„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Trustului antrepriza generală de lu

crări speciale și izolații tehnologice Bucu
rești

— întreprinderii antrepriza de construc
ții și montaje miniere Jilț, județul Gorj

— Trustului antrepriza generală de con- 
strucții-montaj Vîlcea, județul Vîlcea

— Trustului antrepriza generală de con
strucții „Carpați" București„Ordinul Muncii" clasa - a IlI-a, pentru locul III :

— Trustului antrepriza generală de con
strucții industriale Cluj-Napoca, județul 
Cluj

— Trustului antrepriza generală de con
strucții industriale Iași, județul Iași

— întreprinderii antrepriza pentru con- 
strucții-montaj „Delta Dunării" Tulcea, ju
dețul Tulcea

— Trustului antrepriză' generală de con- 
strucții-montaj Neamț, județul Neamț

AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂUnități din agricultura de stat și silvicultură.............................Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Combinatului pentru producerea și In

dustrializarea cărnii de porc Timiș, județul Timiș, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I în întrecerea socialistă.„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii agricole de stat Balaciu, 

județul Ialomița
— întreprinderii agricole de stat Huși, 

județul Vaslui
— întreprinderii de sere „30 Decembrie", 

județul Giurgiu
— întreprinderii agricole de stat Prej- 

mer, județul Brașov
— întreprinderii avicole d« stat Bacău, 

județul Bacău
— Stațiunii pentru mecanizarea agricul

turii Scornicești, județul Olt
— Inspectoratului silvic județean Vrancea',„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— întreprinderii agricole de stat Turnu 

Măgurele, județul Teleorman
— întreprinderii de sere Codlea, județul 

Brașov
— întreprinderii agricole de stat Bucium, 

județul Iași
— întreprinderii agricole de stat Mihai 

Viteazul, județul Cluj
— întreprinderii agricole de stat Tirgu 

Frumos, județul Iași
— întreprinderii pentru producerea legu

melor și fructelor Rimnicu Sărat, județul 
Buzău

— inspectoratului silvic județean Vaslui„Ordinul Muncii" clasa a IH^a, pentru locul III :
— întreprinderii agricole de stat Redea, 

județul Olt
— întreprinderii de stat pentru creșterea 

și industrializarea cărnii de poro Bonțida, 
județul Cluj

— întreprinderii avicole de stat Buftea, 
sectorul agricol Ilfov din subordinea mu
nicipiului București

— Stațiunii pentru mecanizarea agricultu
rii Ciacova, județul Timiș

— Inspectoratului silvic județean Iași
— Inspectoratului silvic județean Ialo

mița

UNITÂTI COOPERATISTE 
DIN AGRICULTURĂTitlul de „Erou al Muncii Socialiste", următoarelor cooperative agricole de producție, care 4 ani consecutiv au ocupat locul I în întrecerea socialistă :

— Cooperativei agricole de producție 
Scornicești, județul Olt

— Cooperativei agricole de producție
Bucov, județul Prahova.Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I :

— Cooperativei agricole de 
Movileni, județul Iași

— Cooperativei agricole de 
„Ogorul" Pecica, județul Arad

— Cooperativei agricole de 
Topolovățu Marc, județul Timiș

producție

producție

producție

— Unității agroindustriale Bacău, județul 
Bacău

— Asociației economice intercooperatiste 
de creștere a vacilor pentru lapte Tîrgu 
Frumos, județul Iași

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea și îngrășarea bovinelor 
„Scînteia", județul Ialomița

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Buhuși, județul 
Bacău

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Scornicești, județul Olt

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Pcciu Nou, județul Timiș

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Pecica, județul AradOrdinul „Meritul Agricol" clasa a Il-a, pentru Iocul II :

— Cooperativei agricole de producție 
Vințu de Jos, județul Alba

— Cooperativei agricole de producție Ți- 
gănași, județul Iași

— Cooperativei agricole de producție Pe
riam, județul Timiș

— Cooperativei agricole de producție
Dorohoi, județul Botoșani

— Cooperativei agricole de producție
„Steagul Roșu" Pecica, județul Arad

— Unității agroindustriale Constanța, Ju
dețul Constanța

— Asociației economice Intercooperatiste 
pentru creșterea și îngrășarea porcilor 
„Salcia", județul Teleorman

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor „Olteni", județul 
Teleorman

— Asociației economice Intercooperatiste 
zootehnice mixte Girov, județul Neamț

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Citirea, județul Iași

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Ciacova, județul TimișOrdinul „Meritul Agricol" clasa a III-a pentru locul III :

— Cooperativei agricole de producție Co- 
lonești, județul Olt

— Cooperativei agricole de producție Di- 
niaș, județul Timiș

— Cooperativei agricole de producție 
Mureșeni, județul Mureș

— Cooperativei agricole de producție Vă- 
dăstrița, județul Olt

— Cooperativei agricole de producție 
Ciurea, județul Iași

— Cooperativei agricole de producție
„Avîntul" Pecica, județul Arad

— Unității agroindustriale Buzău, județul 
Buzău

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Uricani, județul 
Iași

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea și . îngrășarea ovinelor 
Moldoveni, județul Ialomița

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Brădești, județul 
Dolj

— Asociației economice Intercooperatiste 
pomicole Fălticeni, județul Suceava

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Mineri, județul 
Tulcea

— Asociației economice Intercooperatiste 
viticole RîsCști, județul Vaslui

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Sibioara, județul Constanța

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Verești, județul Suceava

TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :

— Regionalei căi ferate Galați, județul 
Galați

— întreprinderii do exploatare portuară 
Constanța, județul Constanța

— întreprinderii de transport și utilaje 
pentru construcții Motru, județul Gorj„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :

— Regionalei căi ferate Cluj, județul 
Cluj

— Depoului C.F.R. Craiova, județul Dolj
— întreprinderii de transport auto co

mercial „Transcora" București
— Direcției județene de poștă și teleco

municații Bistrița-Năsăud, județul Bistrița- 
Năsăud

— Centralei mecanice de material rulant 
București

— întreprinderii de transport naval șl 
auto „Delta Dunării" Tulcea, județul Tulcea

— întreprinderii de transport specializat 
pentru agricultură și Industria alimentară 
Argeș, județul Argeș„Ordinul Muncii"'clasa a III-a, pentru locul III :

— Stației C.F.R. Iași, Județul Iași
— întreprinderii de transport auto Caraș- 

Severin, județul Caraș-Severin
— întreprinderii de transport specializat 

pentru agricultură și industria alimentară 
Buzău, județul Buzău

CIRCULAȚIA MĂRFURILORTitlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— întreprinderii de turism, hoteluri șl 

restaurante București, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in întrecerea socialistă.„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii comerciale "'de stat 

mărfuri alimentare Slatina, județul Olt
— Uniunii județene a cooperativelor de 

producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
și de credit Gorj, județul Gorj

— Oficiului național de turism „Carpați" 
Brașov

— Bazei Județene de aprovizionare teh- 
nieo-materială Satu Mare

— întreprinderii județene pentru recu
perarea și valorificarea materialelor refo- 
losibile Hunedoarap*„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :

y — întreprinderii comerciale de stat 
mărfuri alimentare Rimnicu Vilcea, județul 
Vilcea

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentație publică Rimnicu Vilcea, 
județul Vîlcea

— întreprinderii comerciale cu ridicata 
textile-incălțăminte Deva, județul Hu
nedoara

— Oficiului de control al mărfurilBî 
București

— Uniunii Județene a cooperativelor de 
producție, achiziții,, desfacere a mărfurilor 
și de credit Neamț, județul Neamț

— Cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Baia de Fier, județul 
Gorj

— Oficiului Județean de turism Prahova
— Bazei județene de aprovizionare teh

nico-materială Bistrița-Năsăud
— întreprinderii județene pentru recu

perarea și valorificarea materialelor re- 
folosibile Vrancea„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :

— întreprinderii comerciale de stat 
Magazin Universal București

— întreprinderii comerciale de stat mixte 
Moinești, județul Bacău

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentația publică Bacău, județul 
Bacău

— Cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Olăncști, județul 
Vilcea

— Cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Zlatna, județul Alba

— întreprinderii economice de odihnă 
Sinaia, județul Prahova

GOSPODĂRIA COMUNALA 
Șl PRESTĂRI SERVICIITitlul de „Erou al Muncii Socialiste" :

— întreprinderii de construcții, reparații 
și administrarea fondului locativ „Foișor" București, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in întrecerea socialistă„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Neamț

— întreprinderii județene de transport 
local Timiș

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Vilcea

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— întreprinderii județene de gospodărie 

comunală și locativă Vrancea
— întreprinderii de construcții, reparații 

și administrarea fondului locativ Timișoa- • 
ra, județul Timiș

— întreprinderii de administrarea clădi
rilor București

— întreprinderii județene de transport 
local Bacău

— Uniunii Județene * cooperativelor 
meșteșugărești Botoșani„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :

întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Olt

— întreprinderii de gospodărie comunală 
și locativă Lugoj, județul Timiș

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Arad

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂTitlul de „Erou al Muncii Socialiste" :

— Institutului de cercetări chimice 
București, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in întrecerea socialistă.Ordinul „Meritul Științific" clasa a Il-a, pentru locul II :

— Institutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru industria elec
trotehnică BucureștiOrdinul „Meritul Științific" clasa a III-a, pentru locul III :

— Institutului d« eercetări metalurgice 
București

— Institutului de cercetări și modernizări 
energetice București

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ Șl INGINERIE 

TEHNOLOGICĂOrdinul „Meritul Științific" clasa I, pentru locul I : ,
— Institutului de cercetare științifică și 

Ihgincrie tehnologică pentru minereuri 
neferoase Baia Mare, Județul MaramureșOrdinul „Meritul Științific" clasa a Il-a, pentru locul II :

— Institutului de cercetare științifică șl 
proiectare tehnologică pentru sectoare calde 
București

— Institutului de cercetare științifică și 
Inginerie tehnologică pentru automatizări 
și telecomunicații București

Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a 
pentru locul III :

— Institutului de cercetare, Inginerie 
tehnologică, proiectare și producție pentru 
industria anorganică și metale neferoasa 
București

— Institutului de reactorl nucleari ener
getici Pitești, județul Argeș

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE MINISTERELOR„Ordinul Muncii" clasa 1, pentru locul I !

— Institutului pentru proiectări de lecții 
și uzine metalurgice București

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru 
locul II :

— Institutului de proiectări pentru con
strucții de mașini București

— Institutului de cercetări, Inginerie teh
nologică și de proiectare a lucrărilor de 
construcții și instalații pentru minereuri 
Deva, județul Hunedoara„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :

— Institutului de studii șl proiectări 
pentru îmbunătățiri funciare București

— Institutului de proiectări pentru indus
tria ușoară București

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENETitlul de „Erou al Muncii Socialiste" t
— Institutului de proiectare județean 

Dolj, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in întrecerea socialistă.„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Institutului „Proiect" București
— Institutului de proiectare „Carpați" 

București„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— Institutului de cercetare șl proiectare 

județean Cluj

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE 

TEHNOLOGICĂ Șl PRODUCȚIE 
DIN AGRICULTURĂ„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I:

— Institutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea, județul Călă
rași„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :

— Institutului de cercetare șl producție 
pentru pomicultură Mărăcincni, județul 
Argeș„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :

— Institutului de cercetare și producție 
pentru creșterea porcinelor Periș, sectorul 
agricol IlfovArt. 5. — Pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii socialiste, a obiectivelor noii revoluții agrare și pentru participarea activă a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor și specialiștilor la realizarea în anul 1984 a unor producții agricole mari și depășirea sarcinilor de livrare a produselor la fondul de stat se conferă Ordinul „Meritul Agricol" clasa I următoarelor unități agricole socialiste :

— Cooperativei agricole de producție 
„Avintul" Pecica, județul Arad, care a obținut o producție medie de 7 816 kg griu la hectar pe întreaga suprafață cultivată

— Cooperativei agricole de producție 
Scornicești, județul Olt, care a obținut o producție medie de 7 205 kg griu la hectar pe întreaga suprafață cultivată, 4 342 litri lapte pe vacă furajată la întregul efectiv și 274 ouă pe găină

— Cooperativei agricole de producție Si- 
nești, județul Olt, care a obținut o producție medie de 21 200 kg porumb știuleți și 17 090 kg porumb boabe la hectar pe întreaga suprafață cultivată

— Cooperativei agricole de producție 
Negrelii, județul Olt. care a obțintit o producție medie de 20 200 kg porumb știuleți 
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și 16 160 kg porumb boabe la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție 

Măgura Sirbi, județul Olt, care a obținut o producție medie de 3 740 kg floarea-soa- relui la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție 

Vișina Veche, județul Olt, care a obținut o producție medie de 4 280 kg soia la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție 

Obirșia, județul Olt, care a obținut o producție medie de 4 260 kg soia la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție 

Rusăncști, județul Olt, care a obținut o producție medie de 3 775 kg soia la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție 

Orlea, județul Olt, care a obținut o pro-, ducție medie de 3 760 kg soia la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție 

Foieni, județul Satu Mare, care a obținut o producție medie de 62 574 kg sfeclă de zahăr la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție 

Săulia de Cîmpie, județul Mureș, care a obținut o producție medie de 61 125 kg sfeclă de zahăr la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— întreprinderii agricole de stat Ozun, 

județul Covasna, care a obținut o producție medie de 47 882 kg cartofi de toamnă la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— întreprinderii agricole de stat Prej- mer, județul Brașov, care a obținut o producție medie de 44 818 kg cartofi de toamnă la hectar pe întreaga suprafață culti- ‘ vată
— întreprinderii agricole de stat Codlea, 

Județul Brașov, care a obținut o producție medie de 43 627 kg cartofi de toamnă la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Cooperativei agricole de producție Verești, județul Suceava, care a obținut o producție medie de 43 311 kg cartofi de toamnă la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— întreprinderii de sere Oradea, județul 

Bihor, care a obținut o producție medie de 261 tone castraveți ,ln ciclul I la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Asociației economice de stat șl coope

ratiste de sere Arad, județul Arad, care a obținut o producție medie de 252 tone castraveți în ciclul I la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— întreprinderii agricole de stat Zalău, 

Județul Sălaj, care a obținut o producție medie de 15 800 kg fructe la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Stațiunii de cercetare șl producție vi

ticolă Tirgu Bujor, județul Galați, care a obținut o producție medie de 24 887 kg struguri soiuri de vin la hectar pe Întreaga suprafață cultivată
— Stațiunii de cercetare șl producție vi

ticolă Iași, județul Iași, care a obținut o producție medie de 18 772 kg struguri soiuri de vin la hectar pe întreaga suprafață cultivată
— Stațiunii de cercetare și producție 

Odobești, județul Vrancea, care a obținut o producție medie de 16 856 kg struguri soiuri de vin la hectar pe întreaga suprafață cultivată ' "*
— Unității agroindustriale Vaslui, jude

țul Vaslui, care a obținut o producție medie de 16 019 kg struguri soiuri de vin la hectar și 10,8 kg lină pe fiecare ovină tunsă
— Cooperativei agricole de producție 

Petrești-Găeștl, județul Dîmbovița, care a' obținut o producție medie de 5 242 litri lapte pe vacă furajată la întregul efectiv
— Unității agroindustriale Constanța, ju

dețul Constanța, care a obținut o producție medie de 4 868 litri lapte pe vacă furajată la întregul efectiv și .12,8 kg lină pe fiecare ovină tunsă
— Unității agroindustriale Tîrgu Mureș, Județul Mureș, care a obținut o producție medie de 4 273 litri lapte pe vacă furajată la întregul efectiv
— Cooperativei agricole de producție 

Bodești, județul Neamț, care a obținut o producție medie de 4 045 litri lapte pe vacă furajată la întregul efectiv
— întreprinderii agricole de stat Ale

xandria, județul Teleorman, care a obținut o producție medie de 4 016 litri lapte pe vacă furajată la întregul efectiv
— Unității agroindustriale Timișoara, Județul Timiș, care a obținut o producție medie de 4 002 litri lapte pe vacă furajată la întregul efectiv
— Asociației economice intercooperatiste 

Sivita, județul Galați, care a obținut o producție medie de 269 ouă pe găină, la întregul efectiv • '•
— Asociației economice Intercooperatiste Uricani, județul Iași, care a obținut o producție medie de 266 ouă pe găină, la întregul efectiv
— întreprinderii avicole de stat Bacău, 

județul Bacău, care a obținut o producție medi_e de 262 ouă pe găină, Ia întregul efectiv
— Asociației economice intercooperatiste 

Buhuși, județul Bacău, care a obținut 6 producție medie de 252 ouă ■ pe găină, Ia jntregul efectiv
Cooperativei agricole de producție 

Pechea, județul Galați, care a obținut o producție medie de 251 ouă pe găină, la întregul efectiv— întreprinderii agricole de stat Cotnari, județul Iași, care a obținut o producție medie de 13,4 kg lină pe fiecare ovină tunsă
— Unității agroindustriale Slobozia, Județul Ialomița, care a obținut o producție medie de 12,3 kg lină pe fiecare ovină tunsă
— Stațiunii de cercetare șl producție 

pentru creșterea ovinelor Cărei, județul 
Satu Mare, care a obținut o producție me-, die de 12,3. kg lină pe fiecare ovină tunsă

— Cooperativei agricole de producție
Salonta, judelui Bihor, care a obținut o. producție medie de 12,1 kg lină pe fiișcara ovină tunsă ' ,7

— Asociației economice Intercooperatiste 
Girov, județul Neamț, care a obținut o producție medie de 11,6 kg lină pe fiecare ovină tunsă

— Cooperativei agricole de producție 
Ghilad, județul Timiș, care a obținut o producție medie de 11,5 kg lină pe fiecare ovină tunsă

— Unității agroindustriale Buzău, jude
țul Buzău, care a obținut o producție me- . die de 11,2 kg lină pe fiecare ovină tunsă

— întreprinderii agricole de stat Seuca, 
județul Mureș, care a obținut o producție • medie de 10,7 kg lină pe fiecare ovină tunsă

— Cooperativei agricole de producție
Fibis, județul Timiș, care a obținut o producție medie de 7,5 kg lină pe fiecare, ovină tunsă '.

— întreprinderii agrosilvice Scroviștea, 
sectorul agricol Ilfov, care a obținut 16 399 bucăți piei vulpe albastră și nurcă

— Unității agroindustriale Bacău, jude
țul Bacău, care a obținut 15 096 bucăți piei1 vulpe albastră și nurcă

— Unității agroindustriale Galați, jude
țul Galați, care a obținut o producție medie de 3 038 kg pește la hectar luciu de 
apă.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAș dori să exprim Excelenței Voastre, cu recunoștință, sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare și bunele urări transmise cu prilejul aniversării zilei mele de naștere.. ,Vă rog, Excelență, să primiți cele mal bune urări de sănătate și fericire personală.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Cronica zilei
în consens cu

? întreprinderea „Laminorul" din- Brăila — puternică unitate indus- trială, care, in urma indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu >5 prilejul vizitelor de lucru între- -■ * * prinse aici, a cunoscut in ultimii

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Idolul și Ion Anapoda — 19; 
(sala Atelier): Dl. Cehov e îndrăgos
tit — 19,30
• Filarmonica „George Enescu"

a: ani un viguros proces de înnoire și dezvoltare. Ștafeta între schim- «■■ . burile de producție se realizează<. „din mers“, iar cei care timp de 8 ore au plămădit oțelul se adună pe platoul din fața întreprinderii, pentru. a da glas voinței lor de pace.Numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni și-au rostit voința lor e,. de a-și uni eforturile cu celelalte popoare ale lumii pentru a deter- , mina oprirea cursei înarmărilor. „Noi nu avem nevoie de bombe nucleare, noi vrem să construim * uzine, case, școli, grădini — toate pentru oameni — subliniază Mir

Adunarea pentru pace de la întreprinderea de construcții navale din Constanța
Foto : M. Șerbănescu

Fonduri pentru dezvoltare
— nu pentru înarmări!într-o impresionantă atmosferăh, de unitate și voință, peste 1600 muncitori, ; ingineri și tehnicieni din cadrul întreprinderii de echi- * pament, hidraulic Rm. Vilcea, una dintre cele mai tinere și mai moderne unități industriale din județul Vilcea, creație a actualului cin- ,r . cinai, și-au dat intîlnire la o adunare consacrată dezarmării și păcii, prilej de manifestare a adeziunii puternice la noile inițiative ale României, ale președinte- lui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dedicate apărării bunu- "f liii celui mai de preț al omenirii Pacea. ț .v. o tunrjdo ® etan

aspirațiile tuturor popoarelorcea Hîncu, președintele comitetului sindical al întreprinderii. Uriașa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu corespunde pe deplin năzuințelor poporului român, dornic de libertate, independență și pace în lume".Rînd pe rînd, alți și alți oameni ai muncii din întreprindere, printre care inginera Viorica Galac- tion, Alexandru Nicolau, Nicolae Bratu, secretarul comitetului U.T.C., aduc în cuvintul lor un fierbinte omagiu tovarășuluiNicolae Ceaușescu pentru contribuția sa inestimabilă la cauza păcii„Cu forța brațelor noastre muncitorești, dorim să modelăm din oțelul incandescent al laminoarelor unelte pentru pace. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că activitatea dumneavoastră energică și înțeleaptă consacrată păcii și dezarmării ne este înflăcărat imbold in intreaga activitate creatoare, de realizare exemplară a istoricelor ho- tărîri ale Congresului al XIII-lca“.

Luările de cuvînt ale reprezentanților oamenilor muncii s-au constituit in tot atitea răspunsuri înflăcărate la vibrantele chemări și îndemnuri ale secretarului general al partidului, neobositul luptător pentru salvgardarea păcii, dreptul fundamental al oamenilor de pretutindeni, la Chemarea și Apelul F.D.U.S. „Sintem mindri că trăim într-o țară care, printre puținele in lume, și-a redus cheltuielile militare in ultimii ani în favoarea creșterii eforturilor bugetare destinate invățămintului și științei, dezvoltării economico-so- Ciale a patriei" — a subliniat in 

în lume. „Nu vrem să trăim sub amenințarea armelor nucleare", „Vrem un cer senin, sub care să muncim în pace", „Dorim pace pentru a putea realiza mărețele obiective ale Congresului al XIII- lea" — iată doar cîteva din gîndu- rile izvorîte din înaltă conștiință, pătrunse de sentimentul responsabilității față de soarta lumii.Intr-o atmosferă de însuflețitor atașament la noile inițiative de pace ale României, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune : 

cuvintul său maistrul Alexandru Cringuș. Adresind o fierbinte chemare la unirea tuturor eforturilor pentru împiedicarea amplasării de noi rachete pe continentul european, Georgeta Firan, președinta comisiei de femei din întreprindere, a spus la rindul său: „Ca femeie și mamă a doi copii, am primit cu mare bucurie noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ideile nobile cuprinse în Apelul F.D.U.S., care dau glas năzuințelor celor mai scumpe ale întregului nostru popor pentru a face totul ca pacea și liniștea, spiritul de înțelegere și cooperare să 

triumfe pe tot cuprinsul planetei noastre". De asemenea, în numele celor peste 1 000 tineri din întreprindere, subinginera Ionela Bir- loga a dat glas satisfacției, bucuriei și încrederii în viață pe care le-o dă faptul că în fruntea țării se află un mare luptător pentru pace și libertate, pentru fericire și comunism, un strălucit conducător,Avem nevoie de pace și liniște pentru că numai așa ne putem face viața tot mai frumoasă. Cu aceste ginduri, ne alăturăm voinței ferme a poporului român, minunatelor dumneavoastră inițiative și ne angajăm să muncim cu întreaga putere a brațelor și minții noastre, ridicind România pe noi trepte de progres și civilizație.
„Nu, armelor nucleare 

si militarizării
9

spațiului cosmic!“Imensul platou dintre secțiile cu foc nestins ale Combinatului siderurgic Reșița — furnale, oțe- lărie, laminoare — a devenit neîncăpător pentru cei 5 000 de siderurgiști care, asemenea tuturor colectivelor de muncă din țara noastră, s-au reunit într-o impresionantă adunare consacrată păcii și dezarmării, exprimării atașamentului profund față de noile inițiative de pace și dezarmare întreprinse de cel mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Participanții purtau portretele secretarului general al partidului, președintele Republicii, însoțit de pancarte cu lozinci care dădeau expresie voinței și hotărî- rii unanime a acestui colectiv de muncă, cu o tradiție industrială de peste două veacuri, de a produce metal numai pentru a fi pus la temelia vieții, a bunăstării și fericirii oamenilor.în consens deplin cu gîndurile și simțămintele tovarășilor săi, Gheorghe Bagiu, maistru oțelar, a ținut să spună : „Ca oțelar, alături de tovarășii mei care făuresc cel mai necesar produs al civilizației actuale, fără de care progresul soAdunarea oamenilor muncii din Combinatul siderurgic Reșița consacrată luptei pentru eliminarea primejdiei nucleare, pentru pace, dezarmare și destindere, reunind într-o unitate deplină de gindire și de acțiune comuniștii, membri ai organizațiilor de masă și obștești, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, germani, sîrbi, maghiari, își exprimă alesele sentimente de dragoste, stimă și recunoștință față de neobosita activitate a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba înfăptuirii idealurilor de pace pe planeta noastră, subscriind intru totul la noua și strălucita inițiativă care și-a găsit expresia elocventă în Chemarea și Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste pentru intensificarea acțiunilor împotriva pericolului nuclear, convinși fiind că astfel contribuie Ia oprirea cursei înarmărilor, la salvgardarea păcii și a civilizației.Grupaj realizat de
Corneliu IFR1M, Ion STANCIU, Nicolae CĂTANA

pentru care nici un efort nu este prea mare cînd este vorba de soarta omenirii, de viitorul civilizației planetare.In încheiere, participanții la adunarea pentru dezarmare și pace au adoptat, într-o vibrantă atmosferă, textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care, printre altele, se menționează : 

cietății de acum ar fi de neconceput, dorim ca el, nobilul oțel pe care îl elaborăm la temperatura inaltă a cuptoarelor, dar mai ales a muncii și sudorii noastre să contribuie la înțelegere, și colaborare între toate națiunile, să facem din el mașini și unelte, poduri care să reprezinte tot atitea punți de apropiere între semințiile Terrei. Sintem profund recunoscători conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care de două decenii de cind se află in fruntea țării manifestă atita grijă pentru asigurarea unui climat în care să construim în liniște și pace, spre binele generațiilor de acum și al celor viitoare"..Cu același entuziasm au salutat noua inițiativă a președintelui Republicii pentru dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru destindere și pace, Voica Serafin, președinta comisiei femeilor, și Marin Andrasciuc, secretarul comitetului U.T.C. din combinat.în încheiere, in urale.le celor prezenți, a fost adoptat textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune :

Ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Zo lang Guk, a organizat, miercuri, la sediul ambasadei, prezentarea filmului documentar coreean despre vizita oficială de prietenie în Republica Socialistă România a tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.Au participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri, ziariști.
★In cadrul acțiunilor ce se desfășoară în țara noastră pentru marcarea Anului Internațional al Tineretului, miercuri, în stațiunea Pirîul Rece a avut loc seminarul Comisiei pentru tineret a Federației Internaționale de Artă Fotografică.Participanții din 15 țâri din Europa, Asia și America au, abordat as

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 20 iunie, ora 
20 — 23 iunie, ora 20. în tară: Vremea 
va fi răcoroasă. Cerul variabil cu în- 
norări mal accentuate la început în 
estul și nordul țării, unde vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
să însoțite de descărcări electrice, iar 
în rest aversele vor fi locale. Apoi în- 
norările se vor accentua în regiunile 
vestice, unde ploile și descărcările elec
trice vor fi mai frecvente. Vintul va

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. © Se

ceriș ’85. Cu răspundere pentru 
recoltă, toată suflarea satului în 
cîmp!

20,35 Studioul tineretului. ,.Epoca
Ceaușescu". Q Tinerețea noastră, 
tinerețea Epocii de aur

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

HARGHITA : NoiRețeaua comercială a județului ■Harghita continuă să se extindă cu unități noi, moderne. Astfel, in noul centru civic al municipiului Miercurea Ciuc au fost puse la dispoziția cetățenilor o frumoasă v iGasăr.a-cărții-tu două, etaje, mă--, 

pecte privind activitatea cultural- artistică desfășurată in rindul tineretului, rolul fotografiei în cunoașterea realităților din viața popoarelor, contribuția acestora la mai buna conlucrare și apropiere dintre state, la înfăptuirea idealurilor de pace.
★în organizarea Comitetului național pentru apărarea păcii și Consiliului ziariștilor, în Capitală a avut loc simpozionul cu tema „Opinia publică, popoarele, factor hotăritor în lupta pentru dezarmare, colaborare și înțelegere internațională". în acest cadru au fost relevate cu pregnanță însemnătatea deosebită a inițiativelor și acțiunilor concrete ale României, ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizînd mobilizarea mai puternică a popoarelor, a opiniei publice de a-și uni eforturile în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, în special a celor nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și salvgardarea păcii.(Agerpres)

slăbi din intensitate în Moldova și Do- 
brogea, dar se va intensifica treptat 
în Banat și Oltenia din direcții varia
bile. Temperaturile minime vor fi cu-r. 
prinse între 5 și 15 grade, izolat mal 
coborîte în centrul și nordul țării, iar, 
cele maxime în creștere ușoară, îfitfe' 
14 și 24 de grade, local mai ridicate. 
Izolat în vest și Ia munte cantitățile de 
apă vor putea depăși 20 de litri pe 
metrul pătrat în 24 de ore. La Bucu-- 
rești: Vreme răcoroasă, cu cer tempo
rar noros. Va ploua sub formă de 
aversă, mai ales în a doua parte a 
intervalului. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 14 grade, iar 
maximele între 21 și 24 de grade, mal 
ridicate la sfîrșitul intervalului.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 19 IUNIE 1985Extragerea I : 37 24 7 39 42 22.Extragerea a Il-a : 5 17 35 45 23 31.Fond total de ciștiguri : 916 607 lei, din care : 57 312 lei report la categoria 1.
spații comercialegazine noi pentru desfacerea mobilei, articolelor de artizanat, articolelor tehnice și obiectelor de uz casnic și gospodăresc. De curînd, au fost terminate lucrările de finisare la noi spații comerciale pe
- JâtefeW MWr. 4(feD.

CAMPANIA AGRICOLĂ-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
TULCEA: Se acționează gospodărește 

pentru strîngerea finuluiiCu toate că în ultimele zile, în prdul Dobrogei, timpul a fost instabil, in majoritatea unităților din județul Tulcea s-a acționat, in ferestrele ’dintre ploi, la recoltarea furajelor. Astfel, la această dată, s-a încheiat prima coasă la lucernă, iar acolo unde s-a lucrat gospodărește, ețectuindu-se coasa I incă din luna mai, acum sc adună cea de-a doua recoltă de lucernă.Din cauza secetei și a imposibilității de a iriga unele .suprafețe cultivate cu lucernă, producția de fin realizată din prima coasă este mai mică decit cea- planificată — ne spunea tovarășul Ion Zaharia, director al direcției, agricole județene. Astfel, din cele peste 63 000 tone de fip .prevăzute să se realizeze pină la sfîrșitul acestei luni s-au. adunat doar . 16 000 tone. Pentru a asigura întreg necesarul de furaje s-au luat măsuri ca nimic din recoltă să nu se. consume in perioada de vară, animalele aflîndu-se în totalitate în tabere la pășunat. Totodată, s-a stabilit să se. adune ierburile din lunca și;. Delta Dunării și de pe canalele de irigații. Din aceste surse ne propunem să obținem cel puțin 10 000 tone de finuri.'în unitățile din consiliile agroindustriale Babadag, Somova, Dăeni, unde cositul a fost temeinic organizat, producția de lucernă obținută din prima coasă a fost recoltată și depozitată încă de la sfîrșitul lunii mai. „Cine umple acum depozitele cu furaje, nu va avea griji la iarnă — ne spunea inginerul Dumitru Grigoriu, directorul I.A.S. Baia. Față de 800 tone de fin, cit era pla- nffieșt să strîngem din prima coasă, arh1 realizat 1 000 de tone. Experiența anului trecut ne-a arătat că nu este suficient să realizăm numai cantitățile de furaje prevăzute. în scopul obținerii de producții mari de lapte și carne, e necesar să avem continuu hrană pentru animale din belșug: Am grăbit creșterea lupernei pe cele peste 300 hectare aflate în editură, udind continuu întreaga suprafață și, pentru a ne asigura cantități sporite de fin, am luat prima coasă cu două săptămîni înainte. La această dată, am cosit a doua oară aproape jumătate din suprafață". Organizind activitatea de stringere a' furajelor în flux, eliberind terenul de baloți in maximum douâ zile, fără a împiedica noua recoltă să se dezvolte, există posibilități să se realizeze încă două coase pe întreaga suprafață. Și în fermele cooperativelor agricole Valea Nucari- lor, Iazurile, Agighiol, Frecăței, Co- rtfgea, Luncavița, ale întreprinderilor agricole de stat Rahmanu și Mihail Kogălniceanu, orice sursă de furaje este luată in seamă. Ca urmare, chiar în condițiile acestui an, unitățile respective au adunat cantități sporite de furaje, față de cit a 'fost planificat.Acțiuni energice pentru stringerea furajelor întreprind unitățile de exploatare complexă a resurselor naturale din Delta Dunării de la Sfintu Gheorghe și Sulina, care dețin suprafețe însemnate de finețe. Cu utilaje de recoltat, dar și cu ajutorul sutelor de cosași, care lucrează in zonele respective, pină acum au fost adunate peste 500 tone de fin 

din cele 1 400, cit se va recolta în această lună în Deltă.Consemnăm și unele inițiative consacrate economisirii carburanților. La cooperativele agricole Luncavița, Dăeni, Frecăței, Valea Nuca- rilor, întreaga cantitate de fin realizată se transportă de pe cimp in depozitele de furaje numai cu atelajele. „Cu cele 50 de căruțe pe care am montat platforme speciale — ne spunea Ștefan Burghelea, președintele C.A.P. Luncavița — au fost transportate in numai două zile aproape 300 tone de fin".Nu peste tot, stringerea și depozitarea furajelor sint privite cu răspunderea cuvenită. Deși culturile furajere s-au dezvoltat bine, in unele cooperative agricole din consiliile agroindustriale Casimcea, Mihail Kogălniceanu, Cerna, cositul s-a desfășurat cu mare întirziere. „Din cauză că unele mașini de recoltat n-au fost reparate .— ne spunea tovarășul Hristu Moraru, președintele C.A.P. Cerna — nu am
DOU: Cantități 

de furaje pentru în județul Dolj, campania de recoltare și depozitare a furajelor este la fel de actuală, de importantă și de „fierbinte" ca și cea de stringere a cerealelor păioase. Hotărit lucru, recoltarea nutrețurilor nu mai este considerată o lucrare agricolă ce trebuie făcută, cum se proceda în unele unități, „printre picături", lăsată — nu o dată — la periferia preocupărilor, ci o acțiune de căpătii in agricultură, organizată temeinic.Un prim argument convingător. Pornind de la învățămintele desprinse din iarna trecută, cind multor unități agricole nu le-au ajuns furajele, sub coordonarea directă și permanentă a comitetului județean de partid s-a acționat și se acționează energic pentru producerea și buna gospodărire' a furajelor, astfel incit acestea să ajungă pînă la recolta anului viitor.— Măsurile întreprinse pînă acum au dat bune rezultate. Ele oferă garanția că producția de furaje va fi îndestulătoare — a ținut să remarce inginerul Petre Aldea, directorul întreprinderii de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor Dolj. Pe baza programului stabilit de Comitetul județean de partid, în primăvara acestui an am regenerat, prin însă- mințare și dublă însămințare, 7 344 hectare de pajiști, față de 5 000 hectare, cit s-a planificat. Am executat lucrări de întreținere a pajiștilor naturale pe 41 900 hectare, din cele peste 46 000 hectare existente, am fertilizat cu îngrășăminte naturale 2 980 hectare și cu îngrășăminte chimice 22,600 hectare de pajiști, in vederea creșterii potențialului productiv al acestora, in așa fel incit să se poată obține cel puțin 20—25 tone masă verde la hectar.Cum e firesc, aceste acțiuni s-au răsfrint pozitiv asupra producțiilor de furaje, a cantităților depozitate. Dovada : la nivelul județului s-au asigurat, la această dată, peste 95 000 

putut aduna furajele Ia timp. Pînă am organizat cositul manual și stringerea finului cu membrii cooperatori, am pierdut aproape 600 tone de fin". Scump plătite tărăgănarea reparațiilor și organizarea cu prea mare intîrziere a cosașilor !în alte cooperative, ciim ar fi cea din satul Mihail Kogălniceanu, ca urmare- a slabei organizări a muncii, de. aproape două săptămini, ba- loții de fin se află in cimp, impie- dicind lucerna să crească. Rămine- rea in urmă din această unitate este cu atit mai mare, ' dacă- vom compara realizările cu cele obținute de cooperativele vecine, Cataloi și Frecăței. unde in depozitele de furaje se află sute de tone de fin. la care se adaugă mari cantități de furaje rămase din iarna trecută. Cooperatorii din Mihail Kogălniceanu insă, în loc să adune furajele, privesc la finarele vecinilor, de unde s-au mai împrumutat și in alți ani. O optică păgubitoare căreia organele agricole județene trebuie să-i pună capăt imediat.
Neculai AMIHULESEI corespondentul „Scinteii"

îndestulătoare 
toate animaleletone nutrețuri suculente, aproape cit era stocul acestor furaje în luna august a. anului trecut. Iată, de exemplu, unitățile agricole din consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Filiași aveau in stoc, la jumătatea lunii iunie a.c., 2 925 tone suculente, față de 1 500 tone în luna august 1984. Cele din Consiliul agroindustrial Melinești aveau 1 900 tone, față de 900 tone; Robănești-— 7 220 tone, față de 5 354 tone ; iar unitățile din Consiliul unic agroindustrial Birca — 10 020 tone față de numai 2 500 tone in luna august a anului trecut.Un raid-anchetă întreprins prin mai multe unități agricole, acum in toiul campaniei de recoltare, ne-a relevat faptul că, intr-adevăr, iarna trecută a fost un... bun sfătuitor. Cooperativa agricolă de producție din Bratostița, bunăoară, a fost obligată să cumpere însemnate cantități de furaje pentru a putea să scoată vitele din iarnă.— în prezent dispunem de aproape 100 tone de fin și peste 400 tone siloz, cantități care depășesc pe cele cu care am intrat anul trecut in iarnă, ne spunea Georgeta TomesCu, șefa fermei zootehnice. Pentru a nu se mai repeta situația de anul trecut, am luat măsuri să ne gospodărim mai bine, să strîngem tot ceea ce poate constitui nutreț pentru vite. Am însămințat în primăvară 30 hectare cu lucernă, am încheiat contract cu întreprinderea de pajiști pentru 17 hectare finețe de pe care deja am obținut patru tone de fin uscat ia hectar. Cu ce vom strînge în această vară și toamnă vom intra in iarnă cu 150 tone finuri. 500 tone siloz și peste 600 tone grosiere mai mult decit anul trecut.Tre'cind prin aceeași situație grea din ultima iarnă generată de lipsa de furaje, cooperatorii din Coțofenii din Față se străduiesc acum să pună în valoare toate resursele posibile de furaje, atit cele cunoscute, cit și al

tele noi. In pofida unul vint, ce-1 drept liniștit, dar rece, zilele trecute am intîlnit numeroși cooperatori și navetiști ce adunau finul de pe un teren inaccesibil pentru mijloacele mecanice. „Pină acum, mai dădeam uitării anumite zone de finețe pe care nu le puteam cosi mecanizat, sau le pășunam. Acum am cosit peste 30 de hectare de astfel de terenuri inaccesibile — afirma Vasile Coru- leac, președintele C.A.P. Coțofenii din Față. Pentru a spori producția de furaje, am semănat in plus, față de anul trdeut, 40 hectare cu lucernă, 67 hectare-1 porumb pentru siloz, 10 hectare sfeclă furajeră, iar cele 200 hectare de miriște de păioase vor fi fertilizate chimic pentru a obține cel puțin 300 tone de fin care este un foarte bun nutreț". Rezultatele acestor preocupări se văd in baza furajeră. Finarul fermei zootehnice nr. 4, bunăoară, adăpostește la această dată 150 tone de l'in și lucernă și peste 30 tone baloți din paie de orz, aproape cit era stocul in noiembrie anul trecut.„Transportul tuturor furajelor fără consum de combustibil" — iată cuvintul de ordine sub semnul căruia acționează cooperatorii din comuna Breasța. „Toate cele 170 tone fîn de lucernă, 50 tone fin natural și 600 tone de siloz preparat din- răpită furajeră în amestec. cu paie, cantități de furaje pe care deja le-am pus la adăpost pină la această dată, au fost transportate numai cu atelajele cooperativei și ale membrilor cooperatori. Așa vom proceda și in continuare. Vom economisi astfel peste 6 tone de combustibil" — ne spunea Gheorghe Sirbulescu, inginerul șef al C.A.P. Breasta.Iată cîteva secvențe care demonstrează că în județul Dolj există garanția înfăptuirii întocmai a programului stabilit de Comitetul județean de partid privind asigurarea tuturor cantităților de furaje prevăzute pentru acest an.
Nicolae BĂBĂ1ĂU corespondentul „Scinteii"

cinema
• Declarație de dragoste : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Amintirea unei mari iubiri: 
VOLGA — 9; 11; 13; 15.
• Mireasma ploilor tirzii: VOLGA
(79 71 26) — 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 15; 17; 19.
• Actorul și sălbaticii : MIORIȚA — 
9; 12.
• Masca de argint : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45.
• Baltagul : BUZEȘTI (50 43 58) — 
14; 16,15; 18,30.
• Domn pentru o zi: UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Sosesc păsările călătoare : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17;15:
19,30.
© Piciu : COTROCENI (49 48 48) - 
15; 17; 19, ARTA (213186) — 15; 17; 
19.
© Rocky II: ARTA — 9; 11; 13, la 
grădină — 21.
O Acasă: PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19.
® Ciuleandra : VIITORUL (10 67 40) 
— 15; 17,15*  19,30.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL: STEAUA — campioana ediției 1984—1985Echipa clubului Steaua, astfel după cum se știa de mai multe etape, este campioana ediției 1984—1985 a celei mai populare competiții sportive din țara noastră. Să subliniem că acesta reprezintă cel de-al zecelea titlu național la fotbal pe care-1 cucerește echipa Steaua.Iată rezultatele ultimei etape a campionatului diviziei A : Steaua — S.C. Bacău 1—0 (1—0) ; Dinamo — F.C. Baia Mare 2—0 (1—0) ; Chimia Rîmnicu Vilcea — Sportul studențesc 1—0 (0—0) ; Corvinul — Universitatea Craiova 2—1 (1—0) ; Gloria Buzău — Rapid 3—1 (2—0) ; A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Iași 1—0 (0—0) ; F.C. Argeș — Jiul 2—0 (0—0) ; Politehnica Timișoara — F.C. Bihor 1—0 (1—0) ; F.C. Olt — F.C.M. Brașov 2—1 (2—0).Deci, pe primul loc, Steaua — 54 puncte și un golaveraj excelent (plus 47) ; pe locul secund, campioana și ciștigătoarea „Cupei României" din ediția 1983—1984, Dinamo — 52 puncte ; pe locul - al treilea, revelația acestui campionat. Sportul studențesc — 48 puncte, echipă cu rezultate excelente la fruntașele clasamentului Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova (9 puncte din 12 posibile și fără nici o înfringere !) ; pe locul al patrulea, Universitatea Craiova — 39 puncte. Aceste patru echipe, care formează un grup fruntaș net distinct in clasamentul final al diviziei A, ne vor reprezenta la toamnă in cupele europene, astfel : Steaua în „Cupa campionilor", Dinamo și Sportul studențesc in „Cupa U.E.F.A.", .Universitatea Craiova in „Cupa cupelor", aceasta din urmă, indiferent de rezultatul finalei „Cupei României", finală programată la 23 iunie.In continuare, clasamentul se prezintă astfel : 5. Gloria Buzău — 34 p., surprinzătoare și plăcută poziție pentru această proaspătă divizionară A ; 6. A.S.A. Tg. Mureș —
® Mușchetarul român : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
© Sindbad marinarul — 9; fi; 13; 15; 
17, Dreptate în lanțuri — 19: DOINA 
(16 35 38).
© Letargie : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
& Atenție la pana de vultur: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Vraciul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12,15; 15,30; 19.
© Surorile medicale : FERENTARI 
(80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
® Thereze Requin : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17,15; 19,30.
© Așa bunic, așa nepot : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17.45; 20.
0 Poveste neinteresantă ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
® Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 12: 15.30; 18,30.
© Evadați în viitor : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 19,30. 
© Drumul spre victorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11.30: 14 : 16.30; 19.
© Clinele electronic : FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11 ; 13: 15; 17,15: 19,30, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11: 13; 15; 
17; 19. la grădină — 21. TOMIS
(21 49 46) — 9î 11: 13; 15; 17; 19. la 
grădină — 21. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.
© Provocarea dragonului : VICTO

33 p., pe o treaptă superioară celor din campionatele trecute ; 7. 8. 9. F.C. Argeș, Corvinul, Politehnica Timișoara — cite 32 p. ; 10. F.C. Bihor — 31 p. ; 11. 12. 13. Rapid, F.C.M. Brașov, F.C. Olt — cite 30 p. ; 14. Chimia Rimnicu Vilcea — 29 p. ; 15. S.C. Bacău — 28 p. (golaveraj 36—41) ; 16. Jiul — de asemenea 28 p., dar cu golaveraj mult mai slab (36—58) ; 17. F.C. Baia Mare — 26 p. ; 18. PolitehnicaIași — 24 p.„Tunarii" campionatului 1984— 1985 : 1. Gheorghe Ilagi (Sportul studențesc) — 20 goluri ; 2. Pițurcă (Steaua) — 19 g. ; 3. Cămătaru (Universitatea Craiova) și Sandu (Sportul studențesc) — cite 17 g.
★ zDuminică, 23 iunie, se va juca finala „Cupei României" intre echipele Steaua și Universitatea Craiova.Partida finală se va desfășura la stadionul „23 August" din Capitală, de la ora 17,30 și va fi arbitrată de Dan Petrescu (București), desemnat prin consens de echipele finaliste.
★In primul meci al turneului de la Shanghai, echipa de tineret a României a întrecut cu scorul de 4—1 (0—0) selecționata R.P.D. Coreene. într-un alt meci, selecționata orașului Beijing â ciștigat cu scorul de 2—1 (0—0) în fața echipei orașului Shanghai.RUGBI. Campionatul 1984—1985 al diviziei A a fost ciștigat de asemenea de echipa Steaua, cu 49 puncte. Pe locul secund Dinamo — 46 puncte, iar pe locul al treilea, Farul Constanța — 44 puncte.Rezultate înregistrate în ultima etapă : Dinamo — R.C. Grivița Roșie 6—3 ; Steaua — Farul Constanța 6—16 ; Știința Cemin Baia Mare — Gloria P.T.T. Arad 28—3 ; Știința Petroșani — C.S.M. Sibiu — 20—4 ; Rulmentul Birlad — Politehnica Iași 3—9.

RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30.
• Vulcanul : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.
• Aventuri în Marea Nordului: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 21.
0 Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Iubirea are multe fețe : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© Toate mi se întimplă numai «mie : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Piedone în Egipt : FLACĂRA 
(20 33 40) — 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18.30, GRĂDINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
• Jandarmul și extraterestrii : GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
21,15.
• Marfă furată : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.

teatre

VOLEI. Ieri, In derbiul campionatului masculin, Dinamo a întrecut pe Steaua cu 3—I. Astfel, echipa clubului Dinamo București a cucerit din nou titlul național.HANDBAL. Aseară, la Eppelheim' (R. F. Germania), în seria semifinală „B“ a campionatului mondial universitar, echipa României a învins Coreea de Sud cu 48—36.
Canotaj : Prima ediție, 
a „Regatei București"După succesul înregistrat de prima ediție a „Regatei Pitești" la caiac- canoe, concurs desfășurat pe noua pistă internațională de pe apele lacului Bascov, iată că la sfîrșitul a- cestei săptămini se va inaugura o altă competiție nautică internațională — „Regata București" Ia canotaj, care va avea loc pe pista de pe lacul Pantelimon.„Regata București" la canotaj este de fapt compusă din două concursuri, după cum reiese din programul său : vineri, 21 iunie, de la ora 17, se vor disputa serii in toate probele feminine și masculine, iar simbătă, de la ora 9, finalele la toate probele ; simbătă, de la ora 17, iarăși ' vor avea loc serii, urmind ca duminică, de la ora 10, să se desfășoare finalele. Deci, un fel de întrecere „tur-retur", cu excelente prilejuri de:-, revanșă, cu atit mai atractive cu cit din partea României participă toate echipajele noastre feminine olimpice, iar, de exemplu, din partea R.D. Germane cele mai valoroase contracandidate. întrecerile dintre canotoarele românce și cele din ■ R.D.G., de cel mai înalt nivel mondial, sint o reeditare a foarte recentelor confruntări sportive de la „Regata Griinau" și vor constitui fără doar și poate punctul principal de atracție al primei ediții a „Regatei București".Informăm că la regata de pe lacul Pantelimon vor mai lua parte echipaje din U.R.S.S., Iugoslavia, Polonia, Bulgaria, precum și echipaje bucureștene. de la Steaua, Dinamo, C.S.U. Construcții, Voința și Triumf.Rubrică realizată de

Vaîeriu MIRONESCU

(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Remus Tzincoca. 
Solistă: Anisia Campos (Canada) — 
19
O Opera Română (13 18 57): Truba
durul —. 18
© Teatrul de operetă (14 80 11): Prin
țesa circului — 18,30
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Anchetă asupra unui tinăr care nu a 
făcut nimic (spectacolul studioului 
dc teatru al I.A.T.C.) — 19; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44): Intr-un
parc pe o bancă — 19
© Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 19
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Aten
ție, se filmează — 19
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Karamazovii —- 18
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Viena — 19
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Anotimpul 
varietăților — 19.30
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Cenușăreasa —- 18
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Ileana Sînziana — 15,30; (sala Cos- 
monquților): Punguța cu doi bani — 
10 
© Estrada Armatei (grădina de vară 
C.C.A.. 13 60 64): Veselia are cuvin
tul — 19



T 
j 
I 
( 
(
I
I

î 
I
I 
I
I
I
I 
î 
î 
î

UNIMPERATIV PRIMORDIAL AL ACTUALITĂȚII-. 1
ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O. N. U

î

I
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Preocupată de creșterea îngrijorătoare a cheltuielilor militare și de amploarea pe care a luat-o cursa înarmărilor, opinia publică din întreaga lume se pronunță ferm în favoarea păcii, pentru eliminarea pericolului de război. In declarații și luări de poziție, în cursul demonstrațiilor, mitingurilor și al altor acțiuni este evidențiată necesitatea trecerii la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, a creării . unui climat de pace și securitate propice împlinirii aspirațiilor de progres l economic și social ale popoarelor, dezvoltării lor libere și independente. |
P.S.U.G. și P.S.D. propun crearea unei zone libere 

de arme chimice în EuropaBONN 19 (Agerpres). — Proiectul unui cadru de acord cu privire la crearea unei zone libere de arme chimice în Europa elaborat de un grup de lucru al Partidului Socialist Unit din Germania și Partidului Social-Democrat din R.F. Germania a fost dat publicității miercuri, la Bonn, cu prilejul unei conferințe de presă a reprezentanților celor două partide — relatează agenția A.D.N.i Preocupate de cursa Înarmărilor ) și de pericolele ce decurg din aceasta pentru pacea în Europa și în întreaga lume, in dorința de a se ajunge la cel mai scăzut nivel posibil al armamentelor și forțelor armate, îngrijorate de pericolul

care-1 prezintă chimice și de tehnologii legate
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î
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î
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tot mai mare pe stocurile de arme dezvoltarea noilor de aceste arme de distrugere in masă, P.S.U.G. și P.S.D. — se arată în document — propun stabilirea unei zone libere de arme chimice, i care ar include, inițial, țările din ’ Europa Centrală, respectiv Belgia, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.F. Germania, Luxemburg, Olanda, R.P. Polonă. Acordul este deschis și altor state.P.S.U.G. și P.S.D. realizarea unui astfel constitui un pas spre mamentelor și o măsură importantă de instaurare a încrederii între state.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). în Consiliul de Securitate al O.N.U. se apropie de sfirșit dezbaterile asupra problemei Namibiei — teritoriu care se află sub ocupația ilegală a Republicii Sud-Africane.în cadrul deliberărilor pe această temă, majoritatea covîrșitoare a vorbitorilor au condamnat cu fermitate perpetuarea ocupării ilegale a Namibiei de către R.S;A., în pofida rezoluțiilor adoptate protestelor repetate internaționale, și au ților sud-africane să nevrele prin care- se nerea în continuare a dominației lor asupra poporului namibian. în acest cadru, au fost condamnate cu hotă- rire ultimele măsuri ale regimului de la Pretoria, care vizează instalarea la Windhoek a unui așa-numit „guvern interimar" — de fapt a unui

de O.N.U. și a ale comunității cerut autorită- renunțe la ma- încearcă menți-

guvern marionetă — prin care regimul minoritar rasist de la Pretoria urmărește să mascheze adevărata stare de lucruri din Namibia. în dezbateri s-a cerut ca O.N.U. să a- dopte noi măsuri care să determine autoritățile rasiste de la Pretoria să anuleze recentele manevre administrative care vizează Namibia și să accepte planul O.N.U. privind accesul la independență neîntîrziat și necondiționat al poporului namibian.în ultimele zile, membrii Consiliului de Securitate desfășoară consultări asupra unui proiect de rezoluție elaborat de un grup de țări nealiniate, care în esență preconizează noi măsuri împotriva autorităților rasiste de la Pretoria, astfel incit a- cestea să accepte rezoluția nr. 435 a Consiliului de Securitate referitoare la accesul la independență al Namibiei.

ORIENTUL MIJLOCIUMANIFESTĂRI 
DEDICATE 
ROMÂNIEI

TOKIO 19 (Agerpres). — In 
ciclul de manifestări „Aceasta 
este țara mea" organizat în ca
drul Expoziției mondiale tehni
co-științifice „Expo-Tsukuba 
’85", a fost prezentat un pro
gram dedicat României. Acesta 
a inclus date și imagini de inte
res istoric, geografic și turistic 
despre țara noastră, dansuri și 
muzică românească, precum și 
filmul documentar „Pădurenii 
hunedoreni".

LONDRA 19 (Agerpres). — La Wakefield, Marea Britanie,; 
a avut loc deschiderea unei ex
poziții de artă populară româ
nească și de fotografii. Orga
nizată în cadrul „Săptăminii in
ternaționale" ■ ce se desfășoară 
în orașul respectiv, expoziția 
cuprinde o mare varietate, de 
produse de artizanat din diferi
te regiuni ale țării, costume 
populare, obiecte din ceramică. 
Sint prezentate, totodată, nu
meroase fotografii infățișind 
obiective social-economice și tu
ristice realizate in perioada de 
după Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

® Evoluția situației din Liban ® Seminar regional privind dreptu
rile inalienabile ale poporului palestinian • Scrisoare adre

sată primului ministru al Italiei de către regele IordanieiGEORGETOWN. — La Georgetown s-au deschis lucrările celui de-al XI-lea seminar regional privind drepturile inalienabile ale poporului palestinian ce se desfășoară sub egida O.N.U. Iau parte delegați din America Latină și zona caraibiană.în discursul inaugural, ministrulguyanez de externe, RashleighJackson, a subliniat rolul Organizației pentru Eliberarea Palestinei(O.E.P.) în lupta poporului palestinian pentru înfăptuirea drepturilor sale inalienabile. „Lupta acestui popor este parte integrantă a mișcării ce are loc pe plan mondial împotriva dominației străine și pentru respectarea suveranității naționale" — a adăugat el.ROMA. — Regele Hussein al Iordaniei a trimis primului ministru al Italiei, Bettino Craxi, președintele în exercițiu al C.E.E., o scrisoare in care solicită sprijinul țărilor membre ale Pieței comune în favoarea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, informează agenția United Press International. Suveranul iordanian consideră că o astfel de reuniune constituie un element esențial pentru reglementarea situației din regiune. Totodată, regele Hussein apreciază in document că această conferință este singurul cadru propice pentru negocieri directe între Israel și o delegație comună iordaniano-palestiniană.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Liderul organizației politico-militare șiite libaneze „Amal", Nabih Berri, a anunțat că a fost ordonată o încetare finală a focului în zona taberelor de refugiați palestinieni din Beirut, unde timp de o lună s-au desfășurat lupte violente între milițiile șiite și combatanți palestinieni. El a menționat că a fost constituit un comitet însărcinat cu supravegherea încetării focului; echipe ale Crucii Roșii vor evacua răniții din taberele Sab.ra, Shatila și Bourj El Barajneh, transmite agenția A.P.Citind surse ale forțelor de securitate libaneze, agenția Reuter relatează că încetarea focului a fost respectată, miercuri, în zona celor trei tabere palestiniene.Pe de altă parte, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a cerut convocarea de urgență a „Comitetului pentru Palestina" al mișcării de nealiniere, pentru a examina „situația extrem de gravă din taberele de refugiați palestinieni din sudul Beirutului". Potrivit agenției A.P.S., care citează agenția WAFA, Arafat a cerut țărilor membre ale comitetului ca reuniunea să se desfășoare la nivel da miniștri de externe, urmind ca data și locul de desfășurare a ei să fie stabilite de premierul indian, Rajiv Gandhi, președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere.

ACT ARBITRAR AL R. S. ACRITICI LA ADRESA NOULUI
\ 
l

I 
î

cunoscut sub numele de „războiul J stelelor". >La rîndul său, reprezentantul Sue- diei a arătat că țara sa este în- • grijorată de penetrația crescîndă a cursei înarmărilor în spațiul cosmic, care face să sporească considerabil riscul declanșării unei conflagrații nucleare la scară globală. Vorbitorul a cerut să se respecte cu strictețe rezoluțiile adoptate de A- dunarea Generală a O.N.U., care cer ca spațiul extraatmosferic să fie folosit în exclusivitate în scopuri pașnice, în interesul întregii urna- nități. t
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apreciază că de acord ar limitarea ar
împotriva oricăror proiecte de militarizare 

a spațiului cosmicNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor celei de-a 28-a sesiuni a Comitetului O.N.U. pentru folosirea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic, reprezentantul Indiei a a- 
l dresat statelor membre ale orga- ■’ nizației mondiale apelul de a în- 
1 treprinde toate măsurile necesare 
i pentru a împiedica o cursă a înar- 
1 mărilor în spațiul cosmic „atît timp 
1 cît militarizarea Cosmosului nu a 
ț devenit un fapt împlinit". El a de- ' clarat, totodată, că India se opune ■ oricăror proiecte de militarizare a 
ț spațiului cosmic, inclusiv programu- lui american de înarmări spațiale
} Escalada înarmărilor — principala cauză a încordării boiul stelelor", constituie un impediment nu numai pentru tratativele sovieto-americane de la Geneva cu privire la armele nucleare și cosmice, ci șl pentru Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa. Vorbitorul a anunțat că problemelor dezarmării le va fi consacrată o conferință specială a Internaționalei Socialiste, ce se va desfășura în luna tombrie anul acesta la Viena.

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — i Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor .' reuniunii Biroului Internaționalei.• leuniunu--- ------- --------- ,-------
ț Socialiste, ce se desfășoară la 
i Bommersvlk — In* capitala Suediei, — Willy Brandt, 
4 președintele Internaționalei Socia-• liste, a subliniat că agravarea situației Internaționale este o urmare a escaladei cursei înarmărilor. El a menționat că „Inițiativa de apărare strategică" americană, cunoscută sub denumirea de „răz-

( Bommersvlk —
1 capitala Suediei, apropiere de

oc-
î

î
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Pentru o zonă denuclearizată în nordul EuropeiHELSINKI 19 (Agerpres). — La Lahti s-au. desfășurat lucrările celei de-a 24-a reuniuni a Federației oamenilor muncii din industria construcțiilor și de prelucrare a lemnului, care reunește 25 de sindicate de ramură din Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca și Islanda.

După cum relatează agenția T.A.S.S., participanții au evidențiat necesitatea sporirii eforturilor in sprijinul ideii privind crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei, activizării luptei pentru pace și dezarmare.
Avertismentul oamenilor de științaOTTAWA 19 (Agerpres). - Peste 700 de oameni de știință și specialiști canadieni din 20 de universități ale țării au semnat o declarație în care este criticată concepția „războaielor stelelor". In declarație, după cum relevă agenția T.A.S.S., se subliniază că aceas-

tă concepție reprezintă un nou pas spre escaladarea cursei înarmărilor. Semnatarii documentului cer guvernului să respingă invitația adresată de S.U.A. ca și Canada să participe la crearea unor sisteme de arme spațiale.
„Hiroshima și Nagasaki să nu se mai repete I"

TOKIO 19 (Agerpres). — Comite
tul pentru apărarea păcii din pre
fectura niponă Aithi a chemat opi
nia publică la amplificarea mișcării 
antirăzboinice, pentru curmarea 
cursei înarmărilor. „In anul in care 
s-au împlinit 4 decenii de la în
cheierea celui de-al doilea război

mondial toți oamenii cinstiți tre
buie să se unească in efortul de a 
împiedica repetarea, indiferent 
unde pe glob, a tragediei orașelor 
Hiroshima și Nagasaki" — se 
subliniază in apelul militanților 
pentru pace din această prefectură 
niponă.

DELHI 19 (Agerpres). — Instalarea in Namibia a așa-zisului guvern de tranziție de către regimul rasist de la Pretoria reprezintă o nouă sfidare la adresa poporului namibian și a comunității internaționale — se arată întț-o declarație dată publicității la Delhi, în numele guvernului Indiei și al mișcării de nealiniere, în document este reafirmată poziția Indiei și a mișcării de nealiniere de a sprijini în continuare lupta poporului namibian pentru independență și pe singurul său reprezentant legitim, Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

luptei poporului namibian pentru independență națională — transmite agenția China Nouă. Guvernul R. P. Chineze și poporul chinez condamnă cu fermitate această acțiune care contravine rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al O.N.U. și o consideră, în consecință, nulă și neavenită — relevă agenția chineză de știri.

BRAZZAVILLE. — Intr-o declarație făcută la Brazzaville, secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa, Adebayo Ade- deji, a reafirmat opoziția categorică a Națiunilor Unite față de instalarea in Namibia de către R.S.A. a unui așa-numit „guvern interimar", acțiune menită, în realitate, să permanentizeze dominația sud-africană asupra Namibiei — informează agenția congoleză A.C.I. El a subliniat, de asemenea, ilegalitatea acestui cabinet-marionetă.
iBEIJING. — Un purtător de cu- vint al M.A.E. chinez a condamnat autoritățile sud-africane în legă- instalarea așa-numitului interimar" in Namibia,tură cu„guvern apreciind că aceasta constituie o nouă sfidare, deosebit de gravă, la adresa comunității internaționale și un obstacol suplimentar in calea

BERLIN ’— Instalarea așa-numl- tului „guvern interimar" din Namibia de către autoritățile sud-africane reprezintă o provocare serioasă la adresa Națiunilor Unite și a tuturor popoarelor iubitoare de pace din lume, menționează, intr-un comentariu, agenția A.D.N. Această acțiune constituie o nouă etapă în cadrul gravelor violări ale dreptului internațional, la care s-a dedat guvernul rasist de la Pretoria, pe- riclitind soluționarea justă a problemei Namibiei, urmărită de majoritatea covîrșitoare membre ale O.N.U. a statelor
refuză să„guvern in- impus cu forța și in mod unilateral poporului namibian de către autoritățile din Republica Sud-Africană — a declarat ministrul austriac de externe Leopold Gratz. Această declarație, precizează agenția austriacă A.P.A., a fost făcută în legătură cu ultimele manevre ale regimului minoritar ra

sist de la Pretoria vizînd perpetua
rea ocupării ilegale a Namibiei.

VIENA — Austria recunoască așa-numitul terimar" al Namibiei,

Reuniunea Consiliului ministerial 
al C.E.E.

LUXEMBURG 19 (Agerpres). — Dezbaterile desfășurate în cadrul Consiliului ministerial al Pieței comune confirmă dificultățile in ce privește pregătirea reuniunii la nivel înalt a C.E.E. de .la Milano, programată pentru 28—29 iunie, relevă, intr-un comentariu din Luxemburg, agenția A.N.S.A., evidențiind că „cei zece" sînt de acord ca la întilnirea șefilor de stat și de guvern să se

SPANIA

MADRID 19 (Agerpres) — Congresul deputaților al Spaniei (camera inferioară a Parlamentului) a aprobat un proiect de lege guvernamental in domeniul securității sociale conținînd unele măsuri apreciate ca nepopulare.In intenția guvernului condus de Felipe Gonzalez punerea în aplicare a acestui proiect de lege, care prevede o reducere a cheltuielilor sociale ale statului, ar putea permite o ameliorare a situației finanțelor publice, afectate de un important deficit. Informind despre aprobarea în camera inferioară a parlamentului a

„la rezultate concrete", dar convenit asupra modalității atinge. în acest sens, relevă citind surse diplomatice dinajungă nu au de a le agenția,Luxemburg, reuniunea ministerială nu a adus încă pină acum fapte nof, or acest forum reprezintă ultima ocazie de consultări multilaterale intre partenerii comunitari înaintea îritilnirii la nivel înalt de la Milano.

Premierul R. P. Chineze 
despre problema TaiwanuluiHAGA 19 (Agerpres). — Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang, care întreprinde o vizită oficială in Olanda, a reafirmat, la o conferință de presă ținută la Haga, că R. P. Chineză va acționa ferm pentru soluționarea problemei Taiwanului, în conformitate cu principiul „O țară, două sisteme" — transmite agenția China Nouă. A- ceastă abordare — a subliniat el — corespunde intereselor poporului chinez, inclusiv ale poporului din Taiwan, precum și ale părților interesate. Sperăm că autoritățile din Taiwan și părțile interesate vor sprijini aceasta concepție.
Plenara C. C. al P. C. 

din CehoslovaciaPRAGA 19 (Agerpres). — La Praga s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, in cadrul căreia au fost dezbătute informarea Prezidiului Comitetului Central cu privire la convocarea și pregătirea celui de-al XVII-lea Congres al partidului și sarcinile ce stau în fața P.C.C. în această perioadă, document prezentat de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C.Plenara a adoptat hotărîrea privind- convocarea congresului partidului la. .24. martie 1986. și ordinea de zi a viitorului forum al comuniștilor cehoslovaci, transmite agenția C.T.K.

MOSCOVA« Convorbiri sovieto-sirieneMOSCOVA 19 (Agerpres). — La Moscova au avut loc, miercuri, convorbiri intre Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Hafez Al Assad, secretar general al C.C. al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Siriene, aflat intr-o vizită în Uniunea Sovietică. S-a procedat la un amplu schimb de păreri asupra relațiilor sovieto-siriene, a vieții internaționale, in mod deosebit a situației din Orientul Mijlociu, transmite agenția T.A.S.S.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de menținerea stării de încordare in regiunea Orientului Mijlociu, părțile și-au afirmat convingerea că o pace dreaptă și durabilă in regiune poate fi realizată numai prin eforturile colective ale tuturor părților interesate, pe baza retragerii trupelor israe- liene din toate teritoriile arabe ocupate și asigurării dreptului legitim al poporului palestinian de a-și crea un stat propriu, independent. Ambele părți s-au pronunțat pentru convocarea unei conferințe internaționale în această problemă.
Luări de poziție in legătură cu situația creată 
prin deturnarea avionului companiei T. W. A.

proiectului guvernamental, agenția France Presse notează că Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, de gu- vernămint, este divizat în legătură cu această problemă, astfel încît unul dintre membrii conducerii P.S.M.S., Nicolas Redondo, secretarul general al centralei sindicale Uniunea Generală a Muncitorilor din Spania (U.G.T.), a votat în Congresul deputaților împotriva proiectului.Puternica centrală sindicală Comisiile muncitorești a lansat o chemare la grevă generală, la scară națională, pentrii joi, împotriva acestor măsuri economice.
- (PBV ÂCȚUÂLÎȚAȚEA^POLmCĂ) ===========

După aderarea Spaniei și Portugaliei 
la Piața comună: implicații și perspectiveDupă ce la începutul lunii aprilie Consiliul Pieței comune sancționase tratatul privind aderarea Spaniei și Portugaliei, la Madrid și Lisabona s-au desfășurat zilele trecute .ceremonii speciale, cu participarea unor înalte autorități ale C.E.E., în cadrul cărora acordul respectiv a fost parafat de primii miniștri ai celor două țări, de alte personalități politice.Pentru observatorii politici, aceste ceremonii au constituit un nou prilej de a trece în revistă implicațiile multiple, ale evenimentului atit înăuntrul Pieței comune, cit și pe planul mai larg al relațiilor interoc- cidentale. în comentariile pe această temă se relevă faptul că, prin lărgirea înfăptuită, Piața comună cuprinde acum jumătate din numărul membrilor Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), care grupează țările capitaliste dezvoltate. O altă remarcă se referă la creșterea . considerabilă a potențialului economic comunitar. „C.E.E. în 12", față de formula anterioară „în 10", marchează o sporire a produsului intern brut cu aproximativ o zecime și a volumului comerțului cu 5 la sută, ceea ce ii consolidează poziția de prim exportator mondial. Sub aspect demografic, aderarea iberică adaugă încă 50 milioane de persoane, ceea ce face ca populația țărilor membre ale organizației să numere 320 milioane de locuitori.Există însă și un revers al medaliei „adaosul" iberic aduce C.E.E. o scădere relativă a venitului pe locuitor și a performanțelor economice. Așa, de pildă, cu toate că produsul intern brut al Pieței comune crește cu zece la sută, valoarea acestuia socotită pe locuitor va suferi o micșorare, ținind seama că, față de cei 7 138 dolari, cit reprezintă in prezent valoarea medie a produsului pe locuitor in cadrul actual

al C.E.E., in Spania media respectivă este de 3 759 dolari, iar in Portugalia doar de 1 853 dolari.Diferențe sensibile se întilnesc și in alte sfere. Astfel, dacă pe ansamblul C.E.E., cheltuielile totale pentru cercetare-dezvoltare reprezintă 2 la sută din valoarea produsului național brut, în Spania, ele însumează doar 0,5 la sută, iar in Portugalia și mai puțin. De altfel, in cadrul C.E.E. se înmulțesc vocile celor care, în legătură cu discrepanțele existente, vorbesc de o „divizare de fapt a comunității" sau de o piață comună „cu două viteze". Ca argument principal, ei amintesc că, în urma lărgirii C.E.E., o cincime din populația comunității va trăi in zone cu produs pe locuitor reprezentind doar 60 la sută din media actuală a C.E.E. Așadar,, discrepanțele Nord-Sud nu privesc numai lumea în ansamblu, ci se reflectă, intr-un fel, și in interiorul Pieței comune, unde, de exemplu, în raport cu R.F.G., nivelul salariilor din Spania, Grecia și Portugalia reprezintă jumătate, o treime și, respectiv, o cincime.Politica regională, începută in 1975, pentru „armonizarea" dezechilibrelor existente, nu a reușit să limiteze și cu atît mai puțin să înlăture discrepanțele, care, o dată cu lărgirea organizației, se vor accentua și mai mult. In același timp, alături de structuri economice mai slab dezvoltate și de sectoare industriale in declin, comunitatea va moșteni și trei milioane de șomeri, care urmează să se adauge celor 14 milioane existenți deja în Piața comună. Cu alte cuvinte, această problemă socială gravă, care nu a putut fi soluționată în pofida eforturilor de pină acum, tinde să capete un caracter și mai acut.Se știe că țările iberice — in economia cărora sectorul agricol are o

pondere însemnată — au optat pentru aderare avind în vedere o serie de avantaje, incepind cu subvențiile acordate de Piața comună agricultorilor săi (subvențiile agricole absorb circa trei sferturi din bugetul comunitar). Dar aceste avantaje au fost proiectate în viitor printr-un „regim de tranziție". Astfel, spre a nu se perturba piața agricolă comunitară, s-a stabilit o perioadă de „adaptare" de zece ani pentru produsele agriculturii iberice, cu unele diferențieri. Intr-o primă fază, agricultura portugheză, marcată de structuri arhaice, ar urma să primească 700 milioane de E.C.U. (unitate de cont a C.E.E. echivalentă cu 0,70 dolari), destinați modernizării structurilor agricole. In cazul Spaniei, perioada de tranziție este de șapte ani pentru produsele agricole în general, exceptind legumele și fructele — adică sectoarele cele mai competitive — pentru care s-a stabilit un termen de 10 ani. Exporturile spaniole de fructe și legume vor fi practic înghețate in următorii patru ani, iar apoi supuse unui regim de supraveghere. Apoi, ținind seama de faptul că Spania are o puternică flotă de pescadoare (locul patru în ierarhia mondială), a fost limitat timp de zece ani atit accesul pescarilor spanioli în apele comunitare, cît și cantitățile de pește autorizate. In schimb, este prevăzută o perioadă de tranziție de șapte ani pentru realizarea uniunii vamale, în scopul de a proteja industriile celor două țări iberice contra șocului concurenței partenerilor comunitari.Nu mai puțin discutate sînt anumite implicații din sfera raporturilor extracomunitare. Aderarea iberică presupune sporirea producției agroalimentare a C.E.E., sporire care, evident, nu va putea să nu ducă la accentuarea contradicțiilor

lnteroccidentale in acest domeniu, mai ales intre Piața comună și S.U.A. Este știut că de mult timp exportatorii americani ii acuză pe „cei zece" că subvenționează exporturile agricole prin politica de prețuri garantate. Or, neliniștea acestora devine acum și mai mare în perspectiva extinderii acestui sistem și asupra produselor iberice.în fine, suscită preocupare latura politică a evenimentului — problema apartenenței Spaniei la N.A.T.O. — de care a fost legată aderarea la Piața comună, cu toate că in această privință s-a păstrat maximă discreție. Ceremoniile oficiale de aderare de la Lisabona și Madrid intervin intr-un moment cînd în rîndurile opiniei publice iberice crește numărul celor ce consideră că tendințele de lărgire a blocurilor militare contravin intereselor poporului spaniol, ca și ale popoarelor europene in ansamblu. Tocmai opoziția spaniolilor față de politica blocurilor l-a determinat pe premierul Felipe Gonzalez să precizeze, zilele trecute, că promisul referendum asupra apartenenței țării la N.A.T.O. va avea loc in primăvara viitoare.Dincolo de felul cum va evolua politica comunitară „în 12", se impune mai evident ca oricind marele deziderat de natură obiectivă : necesitatea de a se depăși caracterul închis al grupărilor economice. Evoluțiile din economia mondială, mai cu seamă astăzi, cind continuă să se facă simțite efectele crizei economice, relevă cu putere imperativul intensificării legăturilor dintre toate țările, înlăturării tuturor restricțiilor și desfășurării unei ample conlucrări, pe deasupra deosebirilor de orînduire politico-socială, în interesul tuturor națiunilor.
Vasile OROS

Evoluția relațiilor economice 
externe ale IugoslavieiBELGRAD 19 (Agerpres). — Secretarul federal pentru finanțe al Iugoslaviei, Vlado Klemencici, a declarat — în cadrul ședinței Consiliului Republicilor și Provinciilor al Adunării R.S.F.I. — că înrăutățirea conjuncturii interne și externe și posibilitățile materiale limitate ale țării au îngreunat considerabil înfăptuirea sarcinilor stabilite în domeniul relațiilor economice du străinătatea — transmite agenția .Taniug. Arătînd că, în primele cinci luni ale acestui an, exporturile de mărfuri iugoslave au crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu numai 1 la sută, iar importurile cu 7 la sută, scăzînd din această cauză rezervele valutare ale țării, secretarul federal a precizat că, în primele patru luni ale anului, datoria globală a Iugoslaviei s-a redus, totuși, cu 283 milioane dolari. ,

PORTUGALIA
Spre un „guvern 
de compromis ?“LISABONA 19 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Ramalho Ea- nes, a adresat Adunării Republicii (parlamentul) un mesaj prin care propune deputaților să acționeze, de comun acord cu forțele politice ale țării, în vederea realizării unui „guvern de compromis", care să ia locul coaliției guvernamentale demisiona- re,In document, președintele Eanes apreciază că un astfel de cabinet, avind la bază un „program minim de guvernare", ar putea întruni suficient sprijin parlamentar.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, declarînd că „America nu va face niciodată concesii teroriștilor", a cerut eliberarea necondiționată a celor 40 de ostatici americani deținuți în Liban (majoritatea provenind din rindul pasagerilor avionului „Boeing-727", aparținind companiei T.W.A., deturnat vineri, iar restul fiind răpiți în ultimele luni) — relatează agențiile internaționale de presă. Intr-o conferință de presa ținută la Casa Albă, consacrată aproape in întregime problemei ostaticilor, președintele Reagan a precizat că Statele Unite nu vor acționa pe lîngă Israel pentru a determina eliberarea șiiților libanezi deținuți in Închisori israeliene, cerută de autorii deturnării. Calificînd situația drept „periculoasă și instabilă", șeful executivului american a exclus, totodată, orice acțiune de represalii, înainte de indentificarea exactă a autorilor deturnării.TEL AVIV. — Primul ministru al Israelului, Shimon Peres, a declarat că guvernul israelian va examina orice cerere formulată de Crucea Roșie Internațională privind eliberarea a aproximativ 700 de deținuți șiiți din închisorile israeliene in schimbul punerii in libertate a pasagerilor avionului american „Boeing-

727" luați ca ostatici după deturnarea aparatului la Beirut — transmite agenția U.P.I.GENEVA. — Purtătorul de cuvînt al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Jean-Jacques Kurz, a relevat, la Geneva, că poziția C.I.CiR. asupra unei medieri în cazuri impli- cind luarea de ostatici este „de a nu întreprinde nici o inițiativă proprie și de a lua in considerare o posibilă intervenție numai la cererea tuturor părților și avind consensul tuturor". C.I.C.R. — a spus fel — nu a primit nici o cerere din partea vreuneia din părți de a interveni in cazul respectiv.ATENA. — Ministrul afacerilor externe al Greciei, Ioannis Hară- lambopoulos, l-a convocat pe ambasadorul american la Atena, căruia i-a transmis un protest al guvernului său în legătură cu declarația Departamentului de Stat al S.U.A. privind condițiile nesigure de securitate de pe aeroportul din capitala greacă, care ar fi făcut posibilă deturnarea avionului american. El afirmat că această declarație constj tuie „un act inacceptabil, nejustificat și neprietenesc din partea guvernului american, cu consecința pentru care partea americană este singura răspunzătoare".
0 nouă inițiativă a „Grupului de la Coutadora“CIUDAD DE PANAMA 19 (Agerpres). — „Grupul de la Contadora" a început o nouă întilnire cu reprezentanții țărilor centroamericane pentru a găsi formulele practice menite să ducă la instaurarea unui climat de pace în America Centrală — a declarat ministrul panamez al relațiilor externe, Jorge Abadia, citat de agenția I.P.S. Ministrul panamez, care a inaugurat, la Ciudad de Panama, lucrările reuniunii, a subliniat că, in condițiile creșterii tensiunii în regiune, procesul de negociere va ti continuat cu o și mai mare vigoare. Evidențiind că există un interes general în ce privește finalizarea cu succes a eforturilor de pace in zonă, Jorge Abadia a apreciat că în scurt timp, posibil luna viitoare, se va ajunge la un . acord asupra proiectului Tratatului de pace și cooperare in regiune, elaborat de „Grupul de la Contadora".CIUDAD DE MEXICO. — Intr-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, ministrul nicaraguan al relațiilor externe, Miguel D’Escoto, a afirmat că Nicaragua cheamă țările din America Centrală să 'îhcerce să

ajungă Ia un compromis, menit să sprijine eforturile de pace ale „Grupului de la Contadora" — transmite agenția Taniug. El a evidențiat necesitatea de a se face pași înainte în cadrul negocierilor de pace iii America Centrală și a precizat că de acentuarea, în ultimul timp, a stării de tensiune din regiune nu se face vinovată țara sa, care, de altfel) a invitat S.U.A. și „Grupul de la Contadora" să-și trimită reprezentanți la frontiera nicaraguano-cos- taricană pentru a constata situația gravă creată de grupările contrarevoluționare antisandiniste care operează în zonă.SAN JOSE — Costa Rica a respins propunerea formulată de Nicaragua cu privire la crearea unei zone demilitarizate la frontiera comună — informează agenția Prensa Latina. Hotărirea a fost anunțată de ministrul adjunct costarican al securității publice, fără însă să explice motivele neacceptării propunerii nicaraguane care urmărește evitarea conflictelor de Ia granița dintre cele două țări provocate de grupările contrarevoluționare antisandiniste.
fluența autoritățile panameze 
direcția renunțării la politica 
consultare cu masele populare 
probleme majore.
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AGENȚIA INTERNAȚIONALA 
PENTRU ENERGIE ATOMICĂ (A.I.E.A.) a dat publicității rapor-

PURTATORUL DE CUVINT AL 
1 GUVERNULUI CIPRIOT a anun- țat că Ciprul nu va permite utilizarea aeroportului Larnaca, din 
I Nicosia, de către o putere străină in scopuri militare sau pentru I operațiuni militare. Precizarea a devenit necesară in urma difuzării de informații privind sosirea unor ■ unități speciale ia baza militară britanică da la Akrotiri.

IN CADRUL TRATATIVELOR 
I SOVIETO-AMERICANE cu privire 

la armele . nucleare și cosmice, la 
Geneva a avut loc miercuri ședința 

I grupului de lucru însărcinat cu 
examinarea < problemelor privind 
armele strategice, informează agen- 

I ția T.A.S.S.
• REDUCEREA DOBÎNZILOR. Ur-I mind exemplul băncii „Morgan Guaranty Trust", din New York, și ' alte mari.instituții financiare, ame- I ricane au procedat la diminuarea

dobînzil primare percepute principalilor clienți. Ca urmare, nivelul acestei dobinzi a ajuns la 9,5 la sută. Decizia este menită să impulsioneze activitatea in economia americană, dar, pentru moment, efectele la burse s-au făcut prea puțin simțite. Aceasta se datorează faptului că în cercurile de afaceri se așteaptă o măsură similiară din partea Oficiului Federal de Rezerve, care, prin reducerea taxei de scont, ar facilita și mai mult obținerea de credite destinate investițiilor productive.
INTR-UN DOCUMENT PUBLI

CAT LA CIUDAD DE PANAMA, 
Partidul Poporului din Panama s-a 
pronunțat pentru îngrădirea activi
tății companiilor transnaționale care 
acționează in țară și adoptarea de 
măsuri in cazul operațiunilor care 
lezează interesele naționale. Docu
mentul evidențiază, pe de altă par
te, încercările unor cercuri politice 
conservatoare din țară de a in-

tul său anual în care se subliniază i că, in 1984, măsurile de securitate aplicate la cele 345 de centrale nu- | cleare aflate, în prezent, în funcțiune in lume au dat rezultatele I scontate — transmit agențiile Reuter și France Presse. Ca urmare, . la nici una dintre instalații nu s-a i înregistrat vreun accident major care să se soldeze cu victime ome- ' nești, incidentele semnalate fiind de mică importanță și datorate unor erori de manipulare sau unor | deficiențe tehnice.
ASTRONAUȚII DE LA BOR

DUL NAVETEI SPAȚIALE AME- 1
RICANE „DISCOVERY" au proce- .
dat miercuri la lansarea celui de-al 
treilea satelit artificial al Pămîn- I 
tutui, inclus in programul actualei 
misiuni în Cosmos. După cum a I 
precizat un purtător de cuvint al | N.A.S.A., este vorba de satelitul 
„Telstar 3D", destinat asigurării i 
unor linii telefonice și transmiterii 
emisiunilor de televiziune pe teri- I 
tortul Statelor Unite.
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