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Intr-o atmosferă de înaltă responsabilitate comunistă, de puternică

angajare muncitorească, revoluționară, pentru traducerea in viață 

a prevederilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
Al OAMENILOR MUNCII SI A CONSILIULUI SUPREM

Al DEZVULTARIIECUNOMICE $1SUCIALE
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, in zilele de 24 și 25 iunie 1986 
au avut loc lucrările plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă și considerație de toți cei prezenți, care au aplaudat și aclamat cu putere, au ovaționat cu însuflețire pentru partid și secretarul său general.Lucrările plenarei, in plen și în secțiuni, s-au desfășurat intr-o atmosferă de puternică angajare pa

triotică, revoluționară, ilustrlnd sentimentele de profundă dragoste și recunoștință ale întregului popor față de conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și respectat fiu al națiunii noastre, ctitorul României socialiste moderne, de numele căruia(Continuare în pag. a III-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

f

Consiliul Național al Oamenilor Muncii și Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale au dezbătut, timp de două zile, și au adoptat, în deplină unanimitate, planurile și programele privind dezvoltarea patriei noastre în cincinalul 1986—1990 și, în perspectivă. pînă în anii 2000, care asigură ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze puternice, îndelungate).Prin realizarea planurilor și programelor pe care le-am adoptat, pînă în 1990 se va înfăptui obiectivul fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea cu privire la trecerea țării noastre la un stadiu ț superior, de țară socialistă mediu dezvoltată, și crearea condițiilor pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, prin manifestarea, cu putere, în anii 2000, a principiilor comuniste de viață și muncă, pentru asigurarea atît a victoriei societății socialiste multilateral dezvoltate, dar și pentru afirmarea cu putere și trecerea la înfăptuirea comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).
MW

Iată de ce se poate spune că perioada celui de-al 8-lea cincinal este hotărâtoare pentru dezvoltarea viitoare, pentru înfăptuirea obiectivelor strategice, de perspectivă, ale partidului și poporului nostru.La plenara Comitetului Central al partidului am prezentat mai pe larg unele probleme privind planurile si programele dezbătute, cit și cu privire la perfectionarea activității de conducere și planificare în toate sectoarele. De aceea, acum nu voi mai insista prea mult asupra acestora.în plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — la care participă aproape 3 000 de activiști de partid, de stat si din economie —- s-au dezbătut pe larg. în spirit critic și autocritic, rezultatele de pînă acum, precum si obiectivele dezvoltării viitoare, măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea înfăptuirii în cele mai bune condiții a acestor planuri si programe.Avem unele rezultate bune în prima perioadă a acestui an. dar trebuie să menționez, si în acest cadru, că nu putem fi pe deplin mulțumiți. Avem si multe rămî- neri în urmă. Dacă în toate unitățile. în toate sectoarele s-ar fi acționat cu mai multă răspundere.

celelalte sectoare de activi-doresc însă să mă opresc asupra minusurilor care s-auși consiliile și organele de stat, in- muncii. vor

cu mâi multă hotărâre, am fi putut avea rezultate mult mai bune, atît în industrie, cît și în agricultură și în ta te.Nu acum manifestat. Sper că toți participants. toate ministerele oamenilor muncit cît județene de partid și clusiv ale oamenilor înțelege că este necesar să tragă toate concluziile din activitatea de pînă acum — atît din ceea ce este bun, dar și din lipsurile si minusurile care continuă să se manifeste — și să treacă. în spiritul planurilor și programelor pe care le-am adoptat în unanimitate, la măsuri hotărîte pentru țirea întregii activități, uni eforturile tuturor muncii, ale întregului vederea înfăptuirii planurilor de dezvoltare, a ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).Atît planurile din industrie șî agricultură, cît și programele pe care le-am dezbătut, au fost larg discutate în consiliile oamenilor muncii, în adunările generale. La elaborarea programelor au participat un număr mare de activiști 

îmbunătă- pentru a oamenilor popor. în neabătute a

de partid și de stat. S-au întocmit programe corespunzătoare în toate județele și unitățile. Iată de ce se poate afirma că aceste documente care orientează activitatea noastră viitoare sînt emanația creatoare a întregului ‘partid, a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor, că ele sînt expresia înaltei democrații munci- torești-revoluționare și exprimă voința întregii națiuni de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria '“).Așa cum am menționat la plenara Comitetului Central al partidului, planurile și programele a- doptate marchează trecerea la dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului nostru popor. în concordanță cu aceasta, este necesar să acționăm, în toate sectoarele, în toate unitățile, pentru a asigura folosirea completă, la maximum, a forței materiale, tehnice, a capacităților de producție, a cadrelor, a muncitorilor cu înaltă calificare, 

a oamenilor de știință, a tot ceea ce are mai bun societatea noastră, pentru a înfăptui neabătut obiectivul ■ unei dezvoltări intensive — care prezintă o importanță deosebită pentru înaintarea spre comunism a României. (Aplauze puternice, prelungite).. Totodată, aceste programe si planuri marchează angajarea cu toată hotărirea a patriei noastre pe calea înfăptuirii noii revoluții tehnico- știintifice și a noii revoluții a- grare. Avem programe speciale în acest domeniu. Ele au fost larg dezbătute la Congresul științei, în- vătămîntului și culturii, la Congresul agriculturii. De aceea, este necesar să luăm toate măsurile pentru a asigura înfăptuirea neabătută a obiectivelor revoluțieiIeri, în cadrul unei solemnități
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat 
înalte distincții unor județe și unități 
fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 1985

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, miercuri dimineața, in cadrul unei festivități 
care a avut loc la Sala Palatului Republicii, înalte distincții 
ale Republicii Socialiste România unor organizații județene 
de partid și consilii populare județene care au ocupat locul 
I in intrecerea socialistă pe anul 1985.Solemnitatea a avut loc în prezenta participanților la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Prin decret prezidențial,— pentru rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea și depășirea Planului national unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1985 în întrecerea dintre organizațiile județene de partid in industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa I. pentru locul I. organizației de partid a județului Olt și organizației de partid a județului Vrancea ;— pentru rezultatele deosebite obținute in indeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la principalii indicatori din agricultură în anul 1985 în întrecerea dintre organizațiile județene de partid s-a conferit Ordinul 

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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ale In- în- ni-

tehnico-științifice și revoluției a- grare, pornind permanent de la faptul că socialismul și comunismul nu se pot realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei și tehnicii în toate domeniile, cunoașterii umane. în general. 6eși socialismul și comunismul seamnă știință la cel mai înaltvel. în toate domeniile ! (Aplauze puternice, prelungite).Toate programele și planurile noastre, obiectivele strategice ale dezvoltării României se pot realiza în bune condiții numai și numai cu oameni de înaltă calificare și pregătire profesională și tehnică, cu înalt nivel de cultură, cu o înaltă conștiință revoluționară. Omul ■reprezintă factorul hotăritor al tuturor realizărilor. De oameni, de

„Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I, organizației de partid a județului Timiș și organizației de partid a județului Olt ;— pentru rezultatele deosebite obținute în intrecerea dintre consiliile populare județene pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în anul 1985 s-au conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste" Consiliului popular al județului Iași, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in intrecerea socialistă, și „Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I. Consiliului popular al județului Timiș.Prin același decret prezidențial au mai fost conferite 330 ordine ale Republicii Socialiste România, precum și 16 diplome de onoare unor organizații județene de partid, consilii populare județene, unități din industrie, agricultură și silvicultură, transporturi, circulația mărfurilor. 

muncitori, de țărani, de intelectuali. de întregul nostru popor depinde înfăptuirea programelor pe care le-am adoptat în unanimitate !Fiind emanația gîndirii creatoare a întregii națiuni, avem ferma convingere că poporul nostru va acționa cu toată hotărirea în direcția ridicării a însuși nivelului său de pregătire, pentru a putea stăpîni în cele mai bune condiții știința, tehnica, pentru a acționa în deplină concordantă cu legile obiective și a-și făuri în mod conștient propriul său viitor, liber, independent 1 (Aplauze puternice, prelungite).Avem planuri și programe mi- (Continuare în pag. a III-a) 

gospodărie comunală șl prestări de servicii, institute de cercetare științifică, care au ocupat locuri fruntașe în intrecerea socialistă.Conferirea înaltelor ordine șl titluri ale Republicii Socialiste România constituie o expresie grăitoare a prețuirii deosebite pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă activității pline de abnegație desfășurate de muncitorii, țăranii și intelectualii patriei noastre, de toti oamenii muncii, pentru îndeplinirea In mod ritmic și la un nivel calitativ superior a sarcinilor de producție, pentru transpunerea In viată a hotărîri- lor celui de-al XIII-lea Congres al partidului. în același timp, aceste distincții, care au încununat o amplă întrecere patriotică între oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei. reprezintă un puternic imbold pentru mobilizarea și stimularea tuturor forțelor creatoare ale națiunii in vederea îndeplinirii, în condiții cit mai bune, a prevederilor planului pa anul In curs și pe întregul cincinal, ridicării patriei pe noi trepte de progres și civilizație, transpunerii neabătute in viată a mărețului program de înaintare a României spre comunism.
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DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor organizații județene de partid, 

consilii populare județene, unitâti economice si institute de cercetare si proiectare
Președintele Republicii Socialiste Româ

nia decretează :
Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite ob

ținute în Îndeplinirea și depășirea planului 
national unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1985 in întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid in industrie, 
construcții, transporturi și circulația măr
furilor. se conferă :

Ordinul Muncii clasa I. pentru locul I :
— Organizației de partid a Județului Olt
— Organizației de partid a județului 

Vrancea

Ordinul Muncii clasa a II-a. pentru locul II:
— Organizației de partid a județului Cluj
— Organizației de partid a județului 

Timiș
Ordinul Muncii clasa a IlI-a, 

pentru locul III :
— Organizației de partid a municipiului 

București
Diplome de Onoare 
Pentru locul IV :

— Organizației de partid a județului Su
ceava

Pentru locul V :
— Organizației de partid a județului 

Mureș
— Organizației de partid a Județului 

Vaslui
Pentru locul VI :

— Organizației de partid a județului Iași
— Organizației de partid a județului 

Sălaj
Art. 2. — Pentru rezultatele deosebite ob

ținute in îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan la principalii indicatori din a- 
gricultură în anul 1985 în 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 Olt
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a II-a, 

pentru locul II :
— Organizației de partid a județului Iași

Ordinul „Meritul Agricol" clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Organizației de partid a sectorului 
agricol Ilfov din subordinea municipiului 
București

— Organizației de partid a județului Arad '
Diplome de Onoare 
Pentru locul IV :

— Organizației de partid a Județului 
Bacău

Pentru locul V :
— Organizației de partid a județului Su

ceava

Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului 

Brașov
— Organizației de partid a Județului Alba
— Organizației de partid a județului Sălaj

Art. 3. — Pentru rezultatele deosebite 
obținute in întrecerea dintre consiliile 
populare județene. pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan In anul 1985, se conferă :

— Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
Consiliului popular al județului Iași, care 
4 ani consecutiv a ocupat locul I în întrece
rea socialistă

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I :
— Consiliului popular al județului Timiș

Ordinul Muncii clasa a II-a. 
pentru locul II :

— Consiliului popular al județului Bacău
— Consiliului popular al județului Olt

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Consiliului popular al județului Vaslui
— Consiliului popular al județului Argeș

Diplome de Onoare 
Pentru locul IV :

— Consiliului popular al județului 
Vrancea

— Consiliului popular al județului Brăila
Pentru locul V :

— Consiliului popular al județului Neamț
— Consiliului popular al județului Mureș

Pentru locul VI :
— Consiliului popular al județului 

Botoșani
— Consiliului popular al municipiului 

București
Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite 

obținute în anul 1985 in 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 :

INDUSTRIE
Titlul 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 prelucrare a alumi
niului Slatina, județul Olt

— întreprinderii de utilaj chimie „Grlvlța 
roșie" București

— Întreprinderii „Electrotimiș" Timișoa
ra, județul Timiș

— întreprinderii de aluminiu Slatina, 
județul Olt

— întreprinderii forestiere de exploatare 
și transport Rimnicu Vilcea, județul Vilcea

— întreprinderii „Porțelanul" Alba Iulia, 
județul Alba

— întreprinderii de tricotaje și perdele 
Pașcani, județul Iași

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii electrocentrale Oradea, 

județul Bihor
— Întreprinderii electrocentrale Mureș, 

județul Mureș
— întreprinderii de rețele electrice 

Suceava, județul Suceava

— întreprinderii miniere Voivozi, județul 
Bihor

— întreprinderii miniere Paroșenl, ju
dețul Hunedoara

— Exploatării miniere Baia Sprie, județul 
Maramureș

— întreprinderii metalelor rare București
— Schelei de producție gaze naturale 

Mediaș, județul Sibiu
— Schelei de producție petrolieră Mo- 

șoaia, județul Argeș
— Schelei de foraj Zădărenl, județul 

Arad
— întreprinderii de prospecțiuni și ex

plorări geologice Cluj, județul Cluj
— întreprinderii „Laminorul de tablă" 

Galați, județul Galați
— întreprinderii de produse cărbunoase 

Slatina, județul Olt
— Centralei industriale pentru produse 

refractare Brașov, județul Brașov
— întreprinderii de garnituri de frină și 

etanșare Rimnicu Sărat, județul Buzău
— întreprinderii „Turbomecanica" Bucu

rești
— întreprinderii de mașini grele Bucu

rești
— Centralei industriale de utilaj minier 

și mașini de ridicat Timișoara, județul 
Timiș

— întreprinderii de scule și elemente hi
draulice Focșani, județul Vrancea

— întreprinderii „Industria tehnica me
dicală" București

— întreprinderii „Steaua electrică" Fieni, 
județul Dîmbovița

— întreprinderii de piese radio și semi
conductor! Băneasa, București

— întreprinderii „Metalica" Oradea, ju
dețul Bihor

— Centralei industriale de echipament 
special București

— întreprinderii chimice Turda, județul 
Cluj

— întreprinderii de medicamente Bucu
rești

— întreprinderii de confecții și cartoane 
„Mucart" Cluj-Napoca, județul Cluj

— Centralei industriale de utilaje și pie
se de schimb pentru industria chimică 
București

— întreprinderii de piese de schimb și 
utilaje pentru industria chiihicâ Satu Mare, 
județul Satu Mare

— întreprinderii Rafinăria Brașov, ju
dețul Brașov

— Fabricii de anvelope Luduș, județul 
Mureș

— Centralei de utilaje și piese de schimb 
pentru prelucrarea țițeiului și petrochimie 
Ploiești, județul Prahova

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

— Întreprinderii de prelucrare a lemnu
lui Rădăuți, județul Suceava

— întreprinderii de materiale Izolatoare 
Vaslui, județul Vaslui

— întreprinderii „Textila" Pitești, jude
țul Argeș

— întreprinderii de stofe „Dorobanțul" 
Ploiești, județul Prahova

— Fabricii de confecții Scornicești, ju
dețul Olt

— întreprinderii de piele, Încălțăminte șl 
marochinărie „13 Decembrie" Sibiu, jude
țul Sibiu

— Centralei industriei confecțiilor Ba
cău, județul Bacău

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

— întreprinderii de industrializare a lap
telui Ialomița, județul Ialomița

— întreprinderii de morărit și panificație 
Bacău, județul Bacău

— întreprinderii de industrializare a sfe
clei de zahăr Sascut, județul Bacău

— întreprinderii viei și vinului Drăgă- 
șani, județul Vilcea

— întreprinderii piscicole Cefa, județul 
Bihor

— Centralei industriale „Delta Dunării" 
Tulcea, județul Tulcea

— întreprinderii poligrafice Sibiu. Jude
țul Sibiu

Ordinul Muncii clasa a II-* 
pentru locul II :

— întreprinderii electrocentrale Deva, Ju
dețul Hunedoara

— întreprinderii electrocentrale Timișoa
ra, județul Timiș

— întreprinderii electrocentrale Curtea 
de Argeș, județul Argeș

— întreprinderii de rețele electrice Ti
mișoara, județul Timiș

— Minei Filipeștii de Pădure, județul 
Prahova

— Exploatării miniere Vețel, județul Hu
nedoara

— Combinatului minier Ploiești, județul 
Prahova

— Schelei de producție gaze naturale 
Tirgu Mureș, județul Mureș

— Schelei de producție petrolieră Ber
ea. județul Buzău

— Schelei de foraj Bălăria, județul 
Giurgiu

— întreprinderii de prospecțiuni șl ex
plorări geologice Suceava, județul Suceava

— întreprinderii de fier Vlăhița, județul 
Harghita

— întreprinderii de produse abrazive 
Birlad, județul Vaslui

— întreprinderii mecanice Băileștl, Ju
dețul Dolj

— întreprinderii de avioane Bacău, Ju
dețul Bacău

— întreprinderii „Timpuri noi" Bucu
rești

— întreprinderii de armături industriale 
din fontă și oțel Zalăn, județul Sălaj

— întreprinderii „Metrom" Brașov, ju
dețul Brașov

— întreprinderii de celule prefabricate 
Băilești, județul Dolj

— întreprinderii „Microelectronica" Bucu
rești

— întreprinderii „INOX" București
— Centralei industriale mecanice șl de 

articole casnice București
— întreprinderii chimice Dudești, Bucu

rești
— întreprinderii de produse cosmetice 

„Farmec" Cluj-Napoca, județul Cluj
— întreprinderii de alumină Oradea, ju

dețul Bihor
— întreprinderii metalurgice „Neferal" 

București
— întreprinderii de hlrtie „Bistrița"

Prundul Birgăuiui, județul Bistrita-Năsăud
— întreprinderii „Rafinăria Crișana", ju

dețul Bihor
— întreprinderii de articole tehnice din 

cauciuc Brașov, județul Brașov
— întreprinderii de utilaj chimie Bor- 

zești, județul Bacău
— Unității forestiere de exploatare și

transport Craiova, județul Dolj
— Combinatului de industrializare a

lemnului „Pipera", București
— întreprinderii „Marmura" București
— întreprinderii de sticlărie Dorohoi. ju

dețul Botoșani
— întreprinderii textile „11 Iunie" Cis- 

nădie, județul Sibiu
— întreprinderii „Libertatea" Sibiu, ju

dețul Sibiu
— întreprinderii „Postăvăria română" 

București
— întreprinderii de tricotaje Focșani, ju

dețul Vrancea
— întreprinderii de confecții Bacău, ju

dețul Bacău

— întreprinderii de piele si încălțăminte 
„Pionierul" București

— Centralei industriei confecțiilor Sibiu, 
județul Sibiu

— întreprinderii de Industrializare a căr
nii Giurgiu, județul Giurgiu

— întreprinderii de industrializare a lap
telui Timiș, județul Timiș

— întreprinderii de morărit și panificație 
Suceava, județul Suceava

— întreprinderii de produse zaharoase 
„Kandia" Timișoara, județul Timiș

— întreprinderii de bere București
— întreprinderii de vinuri și șampanie 

„Zarea" București
— întreprinderii piscicole Timișoara, ju

dețul Timiș
— Centralei Industrializării tutunului

București
— întreprinderii poligrafice „Filaret"

București
— întreprinderii poligrafice „Bucureștii 

Noi" București

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III

— întreprinderii electrocentrale Galați, 
județul Galați

— întreprinderii electrocentrale Rimnicu 
Vilcea, județul Vilcea

— întreprinderii de rețele electrice Iași, 
județul Iași

— întreprinderii miniere Comănești, Ju
dețul Bacău

— Exploatării miniere Ilba, județul Ma
ramureș

— Centralei sării și nemetaliferelor Bucu
rești

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

— întreprinderii „Ciocanul" Nădrag, ju
dețul Timiș

— întreprinderii „Carbochim" Cluj-Napo
ca, județul Cluj

— întreprinderii mecanice Tirgu Secuiesc, 
județul Covasna

— întreprinderii de utilaje de ridicat si 
transport Lugoj, județul Timiș

— întreprinderii mecanice Timișoara, ju
dețul Timiș

— întreprinderii mecanice „Nicolina" Iași, 
județul Iași

— întreprinderii „6 Martie" Zărnești, ju
dețul Brașov

— întreprinderii de frigidere Găești, ju
dețul Dinibovița

— întreprinderii „Electrometal" Timișoa
ra. județul Timiș

— întreprinderii „Electroaparataj" Bucu
rești

— întreprinderii „Ambalajul metalic" Ti
mișoara, județul Timiș

— Centralei industriale de echipamente 
de automatizări București

— Combinatului de ingrășămlnte chimice 
Tirgu Mureș, județul Mureș

— întreprinderii de medicamente și colo
rant! „Sintofarm" București

— întreprinderii chimice „Prodcomplex" 
Tirgu Mureș, județul Mureș

— întreprinderii forestiere de exploatare 
și transport Reghin, județul Mureș

— întreprinderii de prelucrare a lemnului 
Iași, județul Iași

— Combinatului de lianți și azbociment 
Bicaz, județul Neamț

— Întreprinderii articole de sticlărie 
București

— întreprinderii Filatura de bumbac Ur
lați, județul Prahova

— întreprinderii „Mătasea roșie" Cisnă- 
die, județul Sibiu

— întreprinderii de ciorapi „7 Noiembrie" 
Sibiu, județul Sibiu

— întreprinderii de confecții „Steaua ro
șie" Sibiu, județul Sibiu

— întreprinderii de piele și încălțăminte 
„Flacăra roșie" București

— întreprinderii „Antrefrig" București
— întreprinderii de industrializare a lap

telui Iași, județul Iași
— întreprinderii de morărit șl panifica

ție Dolj, județul Dolj
— întreprinderii de ulei Constanta, ju

dețul Constanta
— întreprinderii de țigarete Iași, jude

țul Iași
— întreprinderii piscicole Satu Mare, ju

dețul Satu Mare
— Centralei industriale de morărit și pa

nificație București
— întreprinderii de producție Industria

lă pentru construcții căi ferate Miercurea 
Ciuc, județul Harghita

— întreprinderii mecanice pentru agri
cultură și industrie alimentară Roșiori de 
Vede, județul Teleorman

— întreprinderii poligrafice Iași. Județul 
Iași

CONSTRUCȚII
Ordinul Munci) clasa I, pentru locul I :
— Centralei antrepriză generală de con

strucții industriale București
— întreprinderii antrepriză de montaj și 

service pentru automatizări și telecomuni
cații București

— Trustului antrepriză generală de con
strucții montaj Timiș, județul Timiș

Ordinul Muncii clasa a II-a, 
pentru locul II :

— Trustului antrepriză generală de con
strucții industriale Craiova, județul Dolj

— Trustului antrepriză generală de lu
crări speciale și izolații tehnologice Bucu
rești

— întreprinderii antrepriză de construc
ții. montaje metalurgice și reparații Tirgo- 
viște, județul Dîmbovița

— Trustului antrepriză generală de con
strucții „Carpați" București

— Trustului antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Bacău, județul Bacău

Ordinul Muncii clasa a III, 
pentru locul III :

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

— Trustului antrepriză generală de con
strucții și reparații Brașov, județul Brașov

— Trustului antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Mureș, județul Mureș

AGRICULTURĂ 
Șl SILVICULTURA

Unități din agricultura de stat și silvicultură
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" ur

mătoarelor unități din agricultura de stat 
care 4 ani consecutiv au ocupat locul I în 
întrecerea socialistă :

— întreprinderii agricole de stat Balaciu, 
județul Ialomița

— întreprinderii de sere „30 Decembrie", 
județul Giurgiu

— Combinatului pentru producerea șl in
dustrializarea cărnii de porc Timiș, județul 
Timiș

— întreprinderii avicole de stat Bacău, 
județul Bacău

Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I :

— întreprinderii agricole de stat Prej- 
mer, județul Brașov

— întreprinderii agricole de stat Huși, 
Județul Vaslui

— întreprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fructelor Rim
nicu Sărat, județul Buzău

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Lugoj, județul Timiș

— Inspectoratului silvic Județean Caraș- 
Sevcrin

Ordinul Muncii clasa a II-a, 
pentru locul II :

— întreprinderii agricole de stat Liebling, 
județul Timiș

— întreprinderii agricole de stat Tirgu 
Frumos, județul Iași

— întreprinderii agricole de stat Mihai 
Viteazul, județul Cluj

— Asociației economice de stat și coope
ratiste de sere Arad, județul Arad

— întreprinderii avicole de stat Tărtă- 
șești, județul Dîmbovița

— întreprinderii avicole de stat Galați, 
județul Galați

— întreprinderii pentru producerea și in
dustrializarea legumelor și fructelor Buf
tea, sectorul agricol Ilfov, București

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Sinnicolau Mare, județul Timiș

— Inspectoratului silvic județean Vaslui
— Inspectoratului silvic județean Vrancea

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii agricole de stat Redea, 
Județul Olt

— întreprinderii agricole de stat Peciu 
Nou, județul Timiș

— întreprinderii agricole de stat Strunga, 
județul Iași

— întreprinderii agricole de stat Codlea, 
județul Brașov

— întreprinderii de sere Codlea, județul 
Brașov

— întreprinderii avicole de stat Buftea, 
sectorul agricol Ilfov, București

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Pecica, județul Arad

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Găvojdia, județul Timiș

— Inspectoratului silvic județean Timiș

UNITĂȚI COOPERATISTE 
DIN AGRICULTURĂ

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" ur
mătoarelor cooperative agricole de produc
ție care 4 ani consecutiv au ocupat locul I 
in întrecerea socialistă :

— Cooperativei agricole de producție 
Bucov, județul Prahova

— Cooperativei agricole de producție 
Scornicești, județul Olt

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, 
pentru locul I :

— Cooperativei agricole de producție 
Topolovățu Mare, județul Timiș

— Cooperativei agricole de producție
Vintu de Jos, județul Alba

— Cooperativei agricole de producție TI- 
gănași, județul Iași

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

— Asociației economice interceoperatiste 
de creștere a vacilor pentru lapte Mărgi
neni, județul Bacău

— Asociației economice lntercooperatis- 
te pentru creșterea și ingrășarea bovinelor 
„Scinteia", județul Ialomița

— Asociației economice intercooperatlste 
pentru creșterea păsărilor Uricani, județul 
Iași

— Asociației economice intercooperatlste 
zootehnice mixte Burdujeni, județul Su
ceava

— Asociației economice intercooperatiste 
pomicole Fălticeni, județul Suceava

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

Ordinul „Meritul Agricol" clasa a II-a. 
pentru locul II :

— Cooperativei agricole de productiv 
Ciurea, județul Iași

— Cooperativei agricole de producție 
Chișcani, județul Brăila

— Unității agroindustriale Bacău
— Cooperativei agricole de producție Do

rohoi, județul Botoșani
— Cooperativei agricole de producție Di- 

niaș, județul Timiș
— Cooperativei agricole de producție Pe

riam, județul Timiș
— Asociației economice intercooperatiste 

de creștere a vacilor pentru lapte Rădești, 
județul Alba

— Asociației economice Intercooperatiste 
pentru creșterea și ingrășarea bovinelor 
Borosneul Mare, județul Covasna

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Vaslui, județul 
Vaslui

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Buhuși, județul 
Bacău

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

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
șl cooperatist Pecica, județul Arad

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Ciacova, județul Timiș
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a III-a, 

pentru locul III :
— Cooperativei agricole de producție Mo

vileai, județul Iași
— Cooperativei agricole de producție 

Cămin, județul Satu Mare
— Cooperativei agricole de producție 

Piatra Neamț, județul Neamț
— Cooperativei agricole de producție Pe- 

treștr, județul Satu Mare
— Cooperativei agricole de producție 

„Steagul roșu" Pecica, județul Arad
— Unității agroindustriale Sfintu Gheor- 

ghe, județul Covasna
— Asociației economice Intercooperatiste 

de creștere a vacilor pentru lapte Tirgu 
Frumos, județul Iași

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Brădești, județul 
Dolj

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor „Lumina", jude
țul Constanta

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Ciurea, județul Iași »

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Lovrin, județul Timiș

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

TRANSPORTURI
Șl TELECOMUNICAȚII

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I :
— Regionalei de căi ferate Cluj, județul 

Cluj
— Stației C.F.R. Iași, județul Iași
— Depoului C.F.R. Timișoara, județul Ti

miș '
— întreprinderii de transporturi auto 

Giurgiu, județul Giurgiu
— Companiei „TAROM" București
— Direcției județene de poștă și teleco

municații Bacău

— Centralei mecanice de material rulant 
București

— întreprinderii de transport specializat 
pentru agricultură și industria alimentară 
Buzău, județul Buzău

Ordinul Muncii clasa a II-a, 
pentru locul II :

— Regionalei de căi ferate Brașov, jude
țul Brașov

— Stației C.F.R. Borzești. județul Bacău
— Depoului C.F.R. Adjud, județul Vran

cea
— întreprinderii de transporturi auto Să

laj, județul Sălaj
— Direcției județene de poștă și teleco

municații Satu Mare
— Centralei industriale de reparații auto 

București
— întreprinderii de transport auto pentru 

produse petroliere „PECO" București
— întreprinderii de transport naval și 

auto „Delta Dunării" Tulcea, județul Tul
cea

Ordinul Muncii clasa a III-a. 
pentru locul III :

— Regionalei de căi ferate București
— Stafiei C.F.R. Oradea-Est, județul 

Bihor
— Depoului C.F.R. Cluj, Județul Cluj
— întreprinderii de transport „Bucureștii 

Noi" București
— Direcției județene de poștă Și teleco

municații Vrancea
— întreprinderii de exploatare portuară 

pentru produsele industriei construcțiilor 
de mașini Constanta, județul Constanta

— întreprinderii de aprovizionare, des
facere și transport pentru industria chimi
că București

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" ur

mătoarelor unități din domeniul circulației 
mărfurilor care 4 ani consecutiv au 
ocupat locul I in întrecerea socialistă :

— Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
și de credit Gorj

— întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București

Ordinul Muncii clasa I. pentru locul I :
— întreprinderii comerciale de stat tex- 

tile-incălțăminte Craiova, județul Dolj
— întreprinderii comerciale de stat tex- 

tile-incălțâminte Timișoara, județul Timiș
— întreprinderii comerciale de stat pen

tru alimentație publică Rimnicu Vilcea, ju
dețul Vilcea

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

— întreprinderi! comerciale cu ridicata 
textile-incăltăminte Ploiești, județul Pra
hova

— întreprinderii de comerț exterior „Du
nărea"

— Oficiului de control al mărfurilor 
București

r- Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
și de credit Olt

— Cooperativei de producție, achiziții șl 
desfacere a mărfurilor Olănești, județul Vil
cea

— întreprinderii economice de odihnă Si
naia, județul Prahova

— Oficiului national de turism „Carpati" 
Brașov, județul Brașov

— Oficiului județean de turism Prahova
— Bazei județene de aprovizionare teh- 

nico-materială Satu Mare
— întreprinderii județene pentru recu

perarea și valorificarea materialelor refo- 
losibile Dîmbovița

Ordinul Muncii clasa a Ila. 
pentru locul II :

— întreprinderii comerciale de stat mix
te Covasna, județul Covasna

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentație publică Iași, județul Iași

— întreprinderii comerciale cu ridicata 
pentru mărfuri metalo-chimice Timișoara, 
județul Timiș

— Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții, desfacere a mărfuri
lor și de credit Cluj

— Cooperativei de producție, achiziții șl 
desfacere a mărfurilor Baia de Fier, ju
dețul Gorj

— întreprinderii balneoclimatlce Slănic 
Moldova, județul Bacău

— Oficiului județean de turism Gorj
— Bazei județene de aprovizionare teh- 

nico-materială Vilcea
— întreprinderii județene pentru recu

perarea și valorificarea materialelor refo- 
losibile Bistrița-Năsăud

— întreprinderii de comerț exterior IN
DUSTRIAL EXPORT-IMPORT-PETRO- 
MIN, București

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii comerciale de stat măr
furi alimentare Tîrgoviște, Județul Dîm
bovița

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentație publică Suceava, județul 
Suceava

— întreprinderii comerciale cu ridicata 
pentru mărfuri alimentare Ialomița, jude
țul Ialomița

— Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
și de credit Vilcea. județul Vilcea

— Cooperativei de producție, achiziții si 
desfacere a mărfurilor Sibiu, județul Sibiu

— Cooperativei de producție, achiziții șl 
desfacere a mărfurilor Scornicești, jude
țul Olt

— Bazei județene de aprovizionare teh- 
nico-materială Maramureș

— întreprinderii județene pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor refolo- 
sibile Călărași, județul Călărași

— întreprinderii de comerț exterior 
„NAVLOMAR" București

GOSPODĂRIA COMUNALĂ 
Șl PRESTĂRI DE SERVICII

Ordinul Muncii clasa I. pentru locul I :

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Olt

— întreprinderii de administrare a clădi
rilor București

— Întreprinderii de construcții, reparații 
și administrare a fondului locativ Timișoa
ra, județul Timiș

— întreprinderii județene de transport 
local Timiș

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Arad

— Cooperativei meșteșugărești „Miorița" 
Iași, județul Iași

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

București, 23 iunie 1988

Ordinul Muncii clasa a II-a, 
pentru locul II :

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Vaslui

— întreprinderii de construcții, reparații 
si administrare a fondului locativ Giulești, 
București

— întreprinderii județene de transport 
local Bacău

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Vilcea

— Cooperativei meșteșugărești „Metalo- 
chimica" Rimnicu Vilcea, județul Vilcea

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Neamț

— întreprinderii de construcții, reparații 
si administrare a fondului locativ „Foișor" 
București

— întreprinderii Județene de transport 
local Vrancea

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Constanta

— Cooperativei meșteșugărești „Mara" 
Sighetu Marmatiei, județul Maramureș

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
Institutului de cercetări chimice București, 
care 4 ani consecutiv a ocupat locul I în 
Întrecerea socialistă
Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a, 

pentru locul II :
— Institutului de cercetare științifică și 

inginerie tehnologică pentru electrotehnică 
București

— Institutului de cercetări metalurgice 
București
Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, 

pentru locul III :
— Institutului de cercetări textile Bucu

rești
— Institutului de fizică și inginerie nu

cleară București

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ SI INGINERIE 

TEHNOLOGICĂ
Ordinul „Meritul Științific" clasa I, 

pentru locul I :
— Institutului de cercetare științifică și 

Inginerie tehnologică pentru mașini-unelte 
București
Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a, 

pentru locul II :
— Institutului de cercetare științifică, 

inginerie tehnologică și proiectare pentru 
minereuri neferoase Baia Mare, județul 
Maramureș

— Institutului de cercetare științifică șl 
Inginerie tehnologică pentru industria con
strucțiilor de mașini București
Ordinul „Meri tul Științific" clasa a III-a, 

pentru locul III :
— Institutului de cercetare științifică, In

ginerie tehnologică și proiectare pentru sec
toare calde și metalurgie București

— Institutului de reactor! nucleari ener
getici Pitești, județul Argeș

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE MINISTERELOR

Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I :

— Institutului de inginerie tehnologică șl 
proiectări de secții și uzine metalurgice 
„IPROMET" București

Ordinul Muncii clasa a II-a, 
pentru locul II :

— Institutului de proiectări tehnologice 
pentru industria ușoară București

— Institutului de inginerie tehnologică și 
proiectare pentru industria chimică Bucu
rești

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Institutului de studii și proiectări pen
tru Îmbunătățiri funciare București

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" In

stitutului de proiectare județean Dolj, care 
4 ani consecutiv a ocupat locul I în între
cerea socialistă

Ordinul Muncii clasa a II-a, 
pentru locul II :

— Institutului de proiectare Județean 
Timiș

— Institutului de proiectare „Carpați" 
București

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Institutului de cercetare și proiectare 
județean Cluj

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE 

TEHNOLOGICĂ SI PRODUCȚIE 
DIN AGRICULTURĂ

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" In
stitutului de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea, județul Călărași, 
care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in 
întrecerea socialistă.

Ordinul Muncii clasa a II-a, 
pentru locul II:

— Institutului de cercetare șl producție 
pentru pomicultură Mărăcineni Pitești, ju
dețul Argeș

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Institutului de cercetare și producție 
pentru creșterea porcinelor Periș. sectorul 
agricol Ilfov, București

— Institutului de cercetare șl producție 
pentru creșterea păsărilor și animalelor 
mici Balotești, sectorul agricol Ilfov, Bucu
rești

I
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)nunate. de mare perspectivă, care răspund pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni. Acum este necesar să trecem cu toată forța și fermitatea la realizarea măsurilor organizatorice, la repartiția mai bună a forțelor, a cadrelor, la perfectionarea stilului și metodelor de muncă. în toate fiomeniile de activitate. De munca organizatorică. de hotărârea, de răspunderea, de disciplina și ordinea fiecărui consiliu de conducere, a fiecărui organ al democrației muncitorești, a organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni al muncii, și. pînă la urmă, a fiecărui activist de partid și de stat, a fiecărui om al muncii, depinde înfăptuirea cu succes a programelor pe care le-am adoptat astăzi. (Aplauze puternice).Ați putut constata, și în cursul dezbaterilor, și din ceea ce s-a spus la plenara Comitetului Central al partidului, că. acolo unda s-a lucrat cu înaltă răspundere, i unde s-a acționat pentru aplicarea ' fermă a legilor și hotărârilor, pentru folosirea la maximum a cu- I noștintelor tehnice și științifice, a- vem rezultate minunate în toata j sectoarele. Iată de ce insist încă I o dată că trebuie ca toate orga- i mele noastre de partid și de stat. I ale democrației Socialiste. toti oamenii muncii să facă totul pentru a înfăptui în cele mai bune condiții planurile și programele pa care le avem ! Trebuie să ac- | tionăm cu deplină răspundere în fata partidului, a poporului, pen- I tru viitorul patriei noastre socialiste ! (Aplauze puternice, îndelungate).Fără nici o îndoială că trebuie să facem totul pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planurilor de producție, a producției fizice, să dezvoltăm puternic și să realizăm programele privind baza energetică și de materii prime — că avem multe de făcut în acest domeniu —, să acționăm cu mai multă fermitate pentru reducerea consumurilor de energie si materiale, pentru recuperarea și refo- losirea acestora, avînd în vedere că în aprovizionarea tehnico-ma- terială acestea reprezintă circa 50 la sută iar în multe sectoare chiar mai mult de 50 la sută.S-au ridicat. în cadrul dezbaterilor din plenară, o serie de probleme privind dezvoltarea bazei materiale-tehnice ; dar am impresia că nu în suficientă măsură s-a insistat pe ceea ce nu s-a făcut de către multe unităti, pe ceea ce trebuie făcut de toate unitățile pentru a asigura buna aprovizionare tehnico-materială. pentru desfășurarea ritmică a producției.Planul și programele pe care le avem asigură pe deplin baza tehnico-materială pentru realizarea planului, inclusiv a prevederilor 

suplimentare, dar trebuie să acționăm în cele mai bune condiții pentru realizarea, și în domeniul bazei materiale și energetice, a prevederilor planurilor. Aceasta trebuie să constituie o preocupare prioritară, de zi cu zi. a tuturor unităților, a tuturor oamenilor muncii !Se impune ca, în conformitate cu programele și planurile pe care le-am adoptat, să acordăm mult mai multă atenție creșterii productivității muncii în toate sectoarele de activitate.Am dezbătut Programul privind organizarea științifică a producției și a muncii, modernizarea tehnologică a producției. Am stabilit realizarea acestui program în două etape ; prima — 1986. Aș dori să remarc, cu satisfacție, că mulți tovarăși s-au referit la rezultatele obținute în prima parte a anului în realizarea primei etape. Dar am rămas cu impresia, din ceea ce au spus unii din vorbitori, că există o anumită neclaritate cu privire la etapa a Ii-a, deși consider că în programul pe care l-am dezbătut lucrurile sînt bine precizate. Unii tovarăși s-au referit la 1990, cînd vor ajunge la realizarea etapei a Il-a. Or, noi am pornit de la faptul că etapa a Ii-a trebuie să se realizeze în 1987—1988. încă din 1988 trebuie să funcționeze din plin măsurile celei de-a doua etape, astfel ca în următorii ani — 1989—1990 — să le aplicăm, de fapt, din plin și să avem rezultatele măsurilor de organizare, de modernizare a întregii activități. Numai așa vom realiza, In toate domeniile, creșterile suplimentare pe care le-am hotărît. în acest sens trebuie să fie revăzute programele, planurile, în toate sectoarele, în toate ministerele, în centrale, unități, în județe. Și, pe această bază, să și acționăm !Am discutat, de asemenea, problemele perfecționării activității economico-financiare, normarea cheltuielilor și problemele rentabilității și eficienței economice. Și In această privință programul pe care l-am adoptat prevede măsuri foarte importante, care trebuie să întărească ordinea, disciplina financiară, răspunderea fiecărui colectiv de oameni ai muncii. Avem multe de făcut în privința aceasta. Așa cum am menționat la plenara Comitetului Central al partidului, multe unități, mulți conducători din economie au înțeles să folosească mecanismul economic mai cu seamă in scopul de a obține cît mai multe avantaje și de a se sustrage, intr-un fel sau altul, răspunderii in fata partidului. a statului, a poporului pentru felul cum conduc activitatea, invocând libera inițiativă și autonomia prevăzute In mecanismul economic.

Or. trebuie să fie bine înțeles, tovarăși : autoconducerea. autoges- tiunea asigură, intr-adevăr, o largă inițiativă a tuturor unităților, a consiliilor de conducere, a oamenilor muncii din aceste unităti. dar în concordantă cu planurile generale de dezvoltare si pornind de la faptul că fiecare administrează o anumită parte a avuției naționale și poartă răspunderea deplină în fata poporului, a organelor de stat — care reprezintă interesele întregii natitfni — pentru felul cum administrează și gospodăresc partea din avuția națională încredințată. Nimeni nu se poate sustrage, sub nici un motiv, răspunderii în fata poporului, a organelor de stat I Fiecare trebuie să facă totul pentru a obține o creștere puternică a rentabilității, o bună gospodărire a mijloacelor încredințate și creșterea eficientei, deci a contribuției fiecărui colectiv la dezvoltarea generală a tării !Noi perfecționăm si accentuăm autoconducerea. autogestiunea. dar nu ne gîndim nici un moment să lăsăm organele de conducere, conducătorii de unități să hotărască la voia întâmplării sau după bunul plac cum să administreze și să gospodărească avuția întregului popor.Avem răspunderea în fata poporului să dezvoltăm și să facem să crească necontenit avuția națională — aceasta reprezenta d garanția mersului înainte, a dezvoltării patriei, a ridicării bunăstării generale a poporului! (Aplauze puternice, prelungite).Este inadmisibilă situația care g-a petrecut în ultima parte a acestui an, cînd au crescut stocurile, producția nevîndută, cînd au crescut creditele solicitate — și, din păcate, obținute — de unele unități care și-au mărit stocurile și vor să-și finanțeze activitatea proastă pe creditele luate de la stat, pe seama oamenilor muncii din alte unități care desfășoară o activitate bună.Măsurile de perfecționare a activității financiare, de normare a cheltuielilor au scopul de a pune ordine și disciplină și de a nu mai admite repetarea în viitor a unor asemenea stări de lucruri. Insist asupra acestor probleme pentru că ele au o importanță deosebită pentru întreaga noastră activitate — și trebuie ca, încă în acest an, în următoarele luni, să punem ordine și să lichidăm cu desăvîrșire stările de lucruri negative.Să acționăm cu și mai multă hotărîre în direcția perfecționării conducerii și planificării tuturor sectoarelor de activitate. Să îmbinăm în mod armonios activitatea organelor de stat cu a organismelor democrației muncitorești, cu autoconducerea și autogestiunea, în toate domeniile — aceasta constituind un tot unitar, care reprezintă noua formă a democrației muncitoreștl-revoluționare în care 

oamenii muncii, întregul popor hotărăște asupra dezvoltării destinelor proprii, hotărăște viitorul de aur al patriei noastre, mersul ferm spre comunism 1 (Aplauze puternice. îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“).înfăptuirea planurilor și programelor pe care le-am stabilit impune măsuri hotărâte în vederea dezvoltării mai puternice a relațiilor economice internaționale și de cooperare în producție, atit cu țările din C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu statele capitaliste dezvoltate.Este imperios necesar să punem pe primul plan realizarea în cele mai bune condiții a producției de export, a exportului — ca o necesitate obiectivă pentru buna desfășurare a întregii noastre activități. Consider că toate ministerele, toate consiliile de conducere din centrale și unități, toți oamenii muncii, comitetele Județene de partid, toate organismele democrației muncitorești trebuie să stabilească măsuri hotărâte pentru lichidarea unor lipsuri care continuă să se manifeste în acest sector — și, în următoarele luni, să asigurăm îndeplinirea în cele mai bune condiții a producției de export, a exportului, realizînd produse de înaltă calitate, competitive cu cele mai bune produse similare pe plan mondial. Așa cum am menționat nu o dată, trebuie să facem totul să ne prezentăm cu produse mai bune, cu un grad tehnic și calitativ mai înalt decît alte produse pe plan internațional. Numai așa produsele românești vor pujtea; să se afirme pe plan mondial, vor putea fi cerute de partenerii noștri străini. Numai astfel vom putea să lărgim și mai mult colaborarea internațională, să participăm tot mai activ la diviziunea internațională a muncii, în toate domeniile. (Aplauze puternice).Am dezbătut multe probleme; nu doresc să mă mal refer acum la ele, deoarece — așa cum am menționat — consider că ele sînt bine cunoscute și nu trebuie să mal insist asupra lor. Pornim la un drum nou de luptă șl muncă ; avem de parcurs căi nestrăbătute spre înaltele piscuri; spre realizarea visului de aur al poporului nostru, al omenirii, spre comunism. Nu va fi un drum ușor, nu pornim la paradă, nu plecăm în excursie ! Plecăm la muncă — și aceasta cere eforturi, spirit revoluționar din partea fiecărui colectiv de oameni ai muncii, a tuturor cadrelor de partid șl de stat! (Vi! aplauze).Aici s-a vorbit de aniversarea partidului. Dar trebuie să avem în vedere că partidul nostru s-a afirmat în condiții grele, de luptă revoluționară, cu Jertfe, că a fi revoluționar înseamnă a pune mai 

presus interesele generale ale poporului, ale socialismului, ale independenței și suveranității României. (Aplauze puternice). A fi revoluționar înseamnă a lua poziție hotărîtă împotriva a tot ce este vechi, perimat și nu mai corespunde noilor realități, noii etape de dezvoltare — și să acționezi cu toată fermitatea pentru promovarea noului, pentru a face drum celor mai înaintate cuceriri ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane ! Numai pe această bază, a celor mai noi și înalte cuceriri din toate domeniile putem făuri socialismul și comunismul 1 (Vii aplauze).Avem o călăuză'bună — Partidul Comunist Român — care a demonstrat, în cei 65 de ani de existență, că nu are nimic mai presus decît interesele poporului, ale bunăstării, ale independentei patriei, interesele victoriei comunismului în România ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!“).Este necesar să <nu uităm nici un moment că trebuie să întărim continuu legătura partidului cu masele largi populare, unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre. Să lărgim continuu cadrul democratic, democrația muncitorească- revolutiOn’âră, pornind întotdeauna de la faptul că, socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, că numai împreună cu poporul, acționînd în deplină unitate și unind eforturile întregii națiuni vom asigura înfăptuirea obiectivelor minunate ale comunismului în România.Să pornim în noua etapă de dezvoltare cu încrederea în minunatele idealuri ale socialismului și comunismului, să ne călăuzim neabătut de principiile socialismului științific, de materialismul dialectic și istoric, să avem deplină încredere în forța creatoare a poporului, adevăratul și singurul făuritor a tot ceea ce se realizează în România, adevăratul făuritor al Istoriei sale, al viitorului său liber și independent. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!").Punînd în centrul întregii noastre activități realizarea minunatelor planuri și programe de dezvoltare, trebuie să facem totul pentru a contribui Ia soluționarea problemelor internaționale într-un mod nou, democratic, pentru oprirea cursului periculos al vieții internaționale, pentru reluarea politicii de destindere, pentru o politică de pace și colaborare între toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială. (Aplauze puternice).Putem realiza obiectivele ce le-am stabilit numai în condiții 

de pace ; așa cum, de altfel, fiecare popor își va putea asigura dezvoltarea numai în condiții de pace. Iată de ce problema dezarmării. și în primul rînd a dezarmării nucleare, apărarea păcii, a dreptului vital al oamenilor la existență, la viață, la libertate șl independentă constituie problema fundamentală a epocii noastre. (Aplauze puternice, prelungite).La plenara Comitetului Central al partidului m-am referit la problemele internaționale — și nu doresc să mă opresc din nou asupra lor. Doresc însă să menționez și în acest cadru că toate organele de stat și de partid, toate organismele noastre. în relațiile pe care le au ipe plan international. în toate domeniile. trebuie să acționeze în spiritul politicii de pace și colaborare a partidului nostru, să-si aducă contribuția Ia înfăptuirea năzuințelor întregii omeniri de a trăi fără arme nucleare, fără nici un fel de armamente. într-o lume fără războaie, a colaborării egale între toate națiunile! (Aplauze puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare — pace !“).
Dragi tovarăși,

■ș Sîntem la jumătatea primului an al cincinalului 1986—1990. Mai avem multe jumătăți de an de parcurs pînă vom realiza cincinalul. Din 60 de luni, au trecut numai 6.Este necesar să pornim de la plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii si a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale cu hotărârea fermă de a trece imediat la măsurile necesare în vederea realizării în cele mai bune condiții a planului pe acest an la toti indicatorii, punînd astfel o bază trainică îndeplinirii întregului cincinal, a programelor de dezvoltare pînă în anul 2000.în cadrul ședinței de azi s-au în- mînat unele distincții pentru rezultatele activității în 1985. Aș dori să adresez, de la tribuna plenarei comune, felicitări județelor. unităților care au luat locul I sau s-au situat pe locuri fruntașe, pentru rezultatele obținute și urarea de a face totul, de a se menține pe aceste locuri si de a putea ca. și anul viitor, să obțină un Ioc cît mal bun în întrecerea care se desfășoară intre toate județele și unitățile.Adresez felicitări tuturor oamenilor muncii pentru rezultatele din 1985 și urarea ca. în acest an, toate unitățile, toate județele să obțină rezultate cît mai bune ! Fiecare să se lupte pentru un loc cît mai bun, să ocupe — dacă e posibil — unul din primele locuri ! Și fiecare tre

buie să lupte pentru primul Ioc ! (Aplauze puternice, prelungite).De la tribuna plenarei comune a Consiliului National al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale adresez chemarea către toate consiliile oamenilor muncii, către toti oamenii muncii, către întregul nostru popor de a ne angaja cu toată hotărîrea în lupta și munca pentru asigurarea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planurilor și programelor! Să facem totul pentru a asigura dezvoltarea tot mai puternică a bazei tehnico- materiale a patriei noastre, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale si spirituale a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România 1 (Aplauze puternice, prelungite).Adresez membrilor Consiliului National al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale apelul de a ne angaja, împreună cu toate consiliile și organismele democratice, cu întregul popor, de a munci cu mai multă răspundere, cu mai multă abnegație, de a face totul pentru a demonstra ce forță reprezintă noile, organisme democratice. ce forță reprezintă clasa muncitoare., un popor stăpîn pe destinele sale, care știe că muncește pentru sine, pentru bunăstarea si fericirea sa. pentru independența și măreția României ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!“).Adresez, încă o dată, tuturor oamenilor muncii. întregului nostru popor, organelor de partid, de stat și ale democrației noastre munci- torești-revolutionare urarea de succese tot mai mari, de noi și noi împliniri în toate domeniile, în realizarea planului cu rezultate cît mai bune !Multă sănătate șl fericire I (Uraie si aplauze puternice, prelungite ; se scandează Îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Declar închise lucrările plenarei noastre comune. Spor la muncă, tovarăși ! (Uraie și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — pace !“. într-o atmosferă de puternic entuziasm, de mare însuflețire și angajare patriotică, revoluționară, toti cei prezenți se ridică în picioare și ovaționează îndelung, într-o strînsă unitate, pentru Partidul Comunist Român — torta politică conducătoare a Întregii noastre națiuni, pentru secretarul general al partidului, președintele tării, tovarășul Nicolac Ceaușescu).

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII 
Șl A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE(Urmare din pag. I)

sînt indisolubil legate toate mărețele 
împliniri ce marchează glorioasa pe
rioadă istorică inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului.

La baza dezbaterii problemelor în
scrise pe ordinea de zi — de o deo
sebită importantă pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre in 
anii următori — s-au aflat orientările 
și indicațiile cuprinse în cuvîntarea 
rostită de secretarul general al 
partidului la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. In lumina cerințelor 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezbaterile s-au 
concentrat asupra unor probleme 
majore ale perfecționării activității 
in toate sferele economiei naționale, 
constituindu-se intr-o Analiză pro
fundă, responsabilă a căilor de ur
mat în vederea accentuării laturilor 
calitative ale producției materiale, 
îndeplinirii riguroase a indicatorilor 
calitativi ai planului, creșterii pro
ductivității muncii, reducerii costu
rilor de producție, obținerii de pro
duse cu calități superioare, ridicării 

generale a nivelului eficientei eco
nomice.

în continuarea dezbaterilor gene
rale, in ședința plenară de miercuri 
dimineața au luat cuvîntul tovarășii 
Leonard Constantin, prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., Titus Crudu. prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" București, 
Alexandrina Găinușe, președintele 
consiliului de conducere al Ministe
rului Industriei Ușoare. Ilie Matei, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., Ana Tlmofte, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea 
de confecții Botoșani, Petre Gi
gea. președintele consiliului de con
ducere al Ministerului Finanțelor, 
Dumitru Alecu. prim-secretar al Co
mitetului județean Gorj al P.C.R., 
Alexandru Orzață, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de aluminiu 
Slatina. loan Culda. președintele 
Consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de conductori elec
trici emailați Zalău. Maxim Berghia- 
nu, președintele consiliului de con

ducere al Ministerului Muncii, Marla 
Ionescu. vicepreședinte al Consiliu
lui științific al Institutului central 
de chimie, Năstase Ioniță, președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
la întreprinderea de mașini grele 
București.

Desfășurată în perioada in care În
tregul popor a sărbătorit împlinirea 
a 65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român și a 50 de ani de la 
memorabilul proces al luptătorilor 
comuniști și antifasciști de la Bra
șov, plenara a adus un călduros și 
vibrant omagiu conducătorului parti
dului și statului nostru. îndelungatei 
sale activități revoluționare puse in 
slujba intereselor vitale ale poporului 
român.

Au fost exprimate sentimentele de 
aleasă dragoste și recunoștință față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pa
triotul înflăcărat care, in cursul is
toricului proces de. la Brașov, a în
scris prin pilduitoarea sa conduită 
revoluționară, prin curajul de care 
a dat dovadă o glorioasă pagină în 
cronica de aur a luptelor duse de 
partidul nostru comunist.

Participanta la plenară au pus in 
evidentă valoarea deosebită a operei 

tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea continuă, multilaterală a 
tării, rolul său decisiv in elaborarea 
și transpunerea in practică a întregii 
politici interne și externe a partidu
lui și statului, in toate mărețele in- 
făptuiri ale României socialiste mo
derne.

Cei care au luat cuvântul au . dat 
glas sentimentelor de aleasă stimă 
fată de tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului nos
tru. savant de largă recunoaștere in
ternațională, prețuirii deosebite de 
care se bucură strălucita sa activita
te consacrată dezvoltării științei, in- 
vățămîntului și culturii, progresului 
neîntrerupt al patriei.

în spiritul orientărilor șl indicații
lor cuprinse în cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara C.C. al P.C.R.. vorbitorii au 
prezentat măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor. pentru înfăptuirea 
planurilor și programelor de dezvol
tare economică și socială a tării, a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului.

Vorbitorii au exprimat angajamen
tul colectivelor de muncă in mijlocul 
cărora iși desfășoară activitatea de 

a acționa cu toate forțele pentru în
făptuirea neabătută a măsurilor or
ganizatorice, tehnice și economice 
privind modernizarea producției, du
blarea productivității muncii in ac
tualul cincinal, ridicarea calității 
producției, aplicarea fermă a acordu
lui global, a noului mecanism econo- 
mico-financiar, pentru creșterea ren
tabilității. a eficientei tuturor unită
ților de producție, a fiecărui produs.

La dezbateri au luat cuvintul, in 
plen și pe secțiuni, 132 de tovarăși.

Plenara a aprobat in unanimitate 
Programul privind înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român pentru dezvoltarea intensivă 
a economiei naționale in perioada 
1986—1990, Programul privind per
fecționarea sistemului de finanțare 
și creditare a activităților economice 
și normativelor econontico-financia- 
re, proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România în 
cincinalul 1986—1990, proiectul Pla
nului de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe perioada 
1986—1990. precum și proiectele de 
decrete aflate pe ordinea de zi.

Au- fost adoptate, de asemenea, in 
unanimitate, Hotărîrea privind con
vocarea Congresului al III-Iea al 
oamenilor muncii din industrie și 
celelalte unități economice neagrico
le, precum și normele de reprezen
tare la congres.

A fost aprobată. !n unanimitate, 
Hotărirea-chemare a plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii din industrie, construcții, trans
porturi. circulația mărfurilor și fi
nanțe și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Primit cu cele mai alese sen
timente de dragoste, stimă și 
respect, cu puternice aplauze si 
ovații, in încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebită atenție, cu 
satisfacție și deplină aprobare, cu
vintarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată în re
petate rinduri cu puternice și în
delungi aplauze și ovații. Cei pre- 
zenți au dat glas, prin uraie și acla
mații, sentimentelor de dragoste 
și prețuire cu care întreaga noastră 

națiune il înconjoară pe conducăto
rul partidului și statului, recunoștin
ței fierbinți ce i-o poartă pentru 
îndelungata și eroica sa activitate 
pusă in slujba înfăptuirii aspirați
ilor poporului, progresului continuu 
al patriei noastre socialiste.

Puternic mobilizați de aprecierile 
și îndemnurile cuprinse in cu
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. parti cipantii la 
acest mare forum aii democrației 
noastre muncitorești, revoluționare 
au reafirmat unitatea de nezdrunci
nat a clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, dind ex
presie hotăfirii colectivelor de mun
că din toate ramurile economiei na
ționale de a face totul pentru înde
plinirea exemplară a prevederilor 
planului național unic, a celorlalte 
documente supuse dezbaterii plena
rei. de a traduce în viață orientările 
și indicațiile conducătorului iubit și 
stimat al partidului și statului, de 
a-și aduce o contribuție sporită ta 
înfăptuirea măreței opere de con
struire a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Șl A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI CUVlNTUL TOVARĂȘEI
LEONARD CONSTANTIN ALEXANDRINA GĂINUȘE

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceausescu,
Stimați tovarăși,

Plenara comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale se 
desfășoară in atmosfera de 
profundă vibrație patriotică 
generată de Împlinirea unei 
jumătăți de secol de la procesul 
militanților comuniști și anti
fasciști de la Brașov, in 
cadrul căruia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a ilustrat 
ca un revoluționar de mare 
curaj, și-a ridicat cu fermitate 
glasul împotriva pericolului fas
cismului, pentru apărarea drep
turilor și libertăților maselor 
largi de oameni ai muncii, a 
independenței șl suveranității 
patriei. înaltele calități de pa
triot revoluționar ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu s-au 
impus consecvent, în toate mo
mentele fundamentale ale luptei 
partidului nostru comunist, ale 
revoluției și construcției socia
liste, materializate intr-o con
tribuție de excepțională valoare 
la progresul multilateral al 
patriei.

Cu alese sentimente de 
respect, cu deosebită stimă $1 
profundă recunoștință, omagiem 
activitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, contribuția sa deo
sebită la elaborarea șl înfăptui
rea programului de ridicare a 
patriei în libertate și demnitate 
pe noi trepte de civilizație și 
progres, la dezvoltarea și în
florirea învățămintului, științei 
și culturii românești.

Proiectul planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a tării, elaborat sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. are drept 
fundament remarcabilele succe
se obținute în dezvoltarea si 
perfecționarea bâzei tehnico- 
materiale. Acest fapt ne dă cer
titudinea că va ff asigurată în 
continuare realizarea unor 
ritmuri superioare de creștere 
în toate componentele com
plexului economic național, 
marcind în mod realist trecerea 
patriei noastre la o dezvoltare 
intensivă, la organizarea, mo
dernizarea și creșterea eficien
ței economice in toate ramurile 
economiei naționale.

Referindu-se la indicatorii 
planului in profil teritorial al 
județului Iași, vorbitorul a 
arătat că prin realizarea lor se 
asigură un dinamism mai accen
tuat. comparativ cu nivelul 
mediu pe economia națională. 
Elementul esențial al accentuă
rii caracterului intensiv al dez
voltării economice a județului îl 
reprezintă faptul că întregul 
spor de producție pe cincinal, 
de peste 23,5 miliarde lei. se va 
obține prin creșterea producti
vității muncii.

în acțiunea de modernizare, 
a arătat în continuare vorbito
rul, am urmărit să asigurăm

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TITUS CRUDU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Acționind pentru înfăptuirea 

neabătută a orientărilor și in
dicațiilor de excepțională în
semnătate date de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul numeroaselor vizite de 
lucru efectuate în întreprinde
rea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie", colectivul nostru, sub 
Conducerea organizației de 
partid, muncește cu răspundere 
și consecvență revoluționară 
pentru adincirea laturilor cali
tative și creșterea eficienței în
tregii activități economice, pen
tru implicarea tuturor oameni
lor muncii la o mai bună or
ganizare și conducere a pro
ducției, în tripla lor calitate de 
proprietari, producători și be
neficiari, la dezbaterea, adopta
rea și înfăptuirea deciziilor in 
principalele probleme ale fabri
cației utilajului tehnologic, in 
cadrul autoconducerii muncito
rești.

Mă folosesc și de acest prilej 
pentru a vă adresa, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
călduroasele noastre mulțumiri 
pentru sprijinul deosebit, de 
inestimabilă valoare, pe care 
ni-1 acordați și vă asigurăm că, 
prin înaltul spirit de angajare 
revoluționară ce caracterizează 
puternicul detașament muncito
resc de la „Grivița Roșie ', vom 
conferi întregii noastre activi
tăți o calitate nouă, superioară, 
pentru consolidarea și crește
rea prestigiului pe piața inter
națională al produselor ce poar
tă pe meridianele lumii marca 
întreprinderii noastre.

Pentru realizarea în condiții 
de calitate superioară si de efi
cientă ridicată a indicatorilor 
de plan — obiective de cea mai 
mare importanță, așa cum ați 
subliniat și dumneavoastră la 
plenara Comitetului Central a! 
partidului — comitetul de partid 
al întreprinderii, consiliul oa
menilor muncii au mobilizat 
cele mai competente cadre de 
specialiști ale întreprinderii, 
care au analizat tehnologiile 
existente și au introdus 30 de 
tehnologii noi și perfecționate, 
in special in domeniile sudu
rii metalelor, al tratamentelor 
termice și al controalelor de 
calitate, acțiune care asigură o 
creștere cu 20 la sută a pro
ductivității muncii.

După ce s-a referit la modul 
In care acționează comitetul de 
partid și consiliul oamenilor 
muncii pentru unirea eforturilor 

dinamizarea energiilor și con
centrarea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, a potențialu
lui lor de creativitate, inteligen
tă tehnică, pentru afirmarea 
caracterului intensiv al produc
ției. Prin angajarea cu sarcini 
și obiective concrete a tuturor 
specialiștilor din producție, a 
celor din invățămintul superior 
și cercetarea științifică, au fost 
identificate multiple posibilități 
de perfecționare a soluțiilor 
constructive și tehnologice, de 
introducere în fabricație a unor 
produse noi. de extindere a uti
lizării electronicii și microelec
tronicii.

Raportăm plenarei comune că 
modul în care am acționat a 
dus la obținerea unor rezultate 
bune în îndeplinirea indicatori
lor de plan. în primele cinci 
luni ale acestui an. producția 
obținută este mai mare cu 1 540 
milioane lei față de semestrul I 
al anului trecut și a fost obți
nută integral pe seama creșterii 
productivității muncii. Depășiri 
importante s-au obținut și în 
celelalte sectoare de activitate : 
construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor.

Subliniind că rezultatele obți
nute nu reflectă pe deplin con
dițiile de care dispune județul 
lași, vorbitorul a arătat că nu 
au fost găsite soluții corespun
zătoare pentru a compensa difi
cultățile in asigurarea unor ma
terii prime și materiale prin 
reducerea consumurilor specifi
ce și creșterea gradului de va
lorificare, Cît șl prin intervenții 
mai eficiente la furnizori, în
deosebi pentru produsele indus
triei petrochimice și metalurgi
ce. Dispunem de rezerve, pe 
care avem datoria să le valo
rificăm mai intens, a spus in 
continuare vorbitorul, pentru 
îmbunătățirea structurilor dc 
fabricație și creșterea nivelului 
tehnic calitativ și de eficiență al 
fondului de marfă oferit.

în contextul cerințelor de 
perfecționare a sistemului de fi
nanțare și creditare a activității 
economice ne preocupăm de gă
sirea unor noi direcții și moda
lități de acțiune menite să 
asigure reducerea imobilizărilor 
financiare și materiale, creș
terea vitezei de rotație a fondu
rilor circulante și de producție 
și, pe această bază, crearea unei 
reale autonomii a tuturor între
prinderilor. și cu deosebire a 
unităților ■ constructoare de ma
șini și a industriei ușoare.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Realizările înregistrate 
de județul nostru sint rodul 
acțiunilor consacrate transpune
rii în viață a indicațiilor pe 
care ni le-ați dat, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, al sprijinului 
material și moral de care ne 
bucurăm. Călăuziți de pilduito
rul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, oamenii muncii 
din județul Iași se angajează 
solemn să acționeze cu pasiune, 
botărire și răspundere revolu
ționară pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate.

tuturor oamenilor muncii în ve
derea valorificării eficiente a 
potențialului tehnic de care dis
pune întreprinderea, vorbitorul 
a spus : în adunările generale 
ale oamenilor muncii, organiza
te la nivelul secțiilor și atelie
relor. in adunările grupelor sin
dicale s-au dezbătut, in spiritul 
exigențelor calității și eficienței, 
toate aspectele legate de orga
nizarea producției și a muncii, 
de aprovizionare și desfacere, 
în primele cinci luni ale anu
lui, colectivul nostru de mun
că și-a îndeplinit principalii in
dicatori de plan și a obținut 
suplimentar o producție-marfă 
în valoare de 20 milioane lei, 
5 milioane lei la export, in con
dițiile in care creșterea supli
mentară a productivității mun
cii a fost de 4 la sută.

Sîntem pe deplin conștienți 
de marile răspunderi ce ne re
vin din indicațiile pe care ni 
le-ați dat, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar generai, la 
ședința cu membrii Biroului 
Comitetului municipal de partid 
al Capitalei. Vă raportăm că nu 
sintem mulțumiți de ceea, ce am 
realizat. Dotarea materială și 
inteligența tehnică de care dis
punem nu au fost valorificate 
pe deplin. Puteam să dăm o 
producție suplimentară mai 
mare. Avem incă neajunsuri și 
în ceea ce privește perfecționa
rea organizării și modernizării 
proceselor de producție, crește
rea mai substanțială a produc
tivității muncii, reducerea seve
ră a consumurilor specifice, a- 
sigurarea unei eficiente a mun
cii tot mai ridicate.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Permiteți-mj să exprim 
omagiul detașamentului munci
toresc de la ..Grivița Roșie" și 
profunda mîndrie patriotică 
pentru faptul că în urmă cu 50 
de ani. la procesul intentat lup
tătorilor comuniști și antifas
ciști de la Brașov, conducătorul 
iubit al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a ilustrat 
ca un revoluționar de mare cu
raj, și-a ridicat cu fermitate 
glasul împotriva pericolului fas
cismului, pentru apărarea drep
turilor și libertăților maselor 
largi de oameni ai muncii, a in
dependenței și suveranității pa
triei. înaltele calități de patriot 
revoluționar ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-au ilustrat 
consecvent în toate momentele 
fundamentale ale luptei parti
dului nostru comunist, hle re
voluției și 'construcției socialis
te. materializate într-o contri
buție de excepțională valoare la 
progresul multilateral al patriei.

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ,

Stimați tovarăși,
Avînd loc la puțin timp de 

Ia glorioasa aniversare a făuri
rii Partidului Comunist Român, 
plenara comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economico-Sociale ne 
prilejuiește omagierea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a că
rui viață și activitate revoluțio
nară se identifică cu viața și 
activitatea partidului în peste 
cinci decenii din cei 65 de ani 
de existență a Partidului Comu
nist Român,

Vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca. în cadrul 
celui mai înalt forum al demo
crației noastre muncitorești-re- 
voluționare, să vă aducem un 
respectuos omagiu și sentimen
tele noastre de caldă recunoș
tință pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășurați incă 
din fragedă tinerețe pentru bi
nele și fericirea poporului ro
mân. Istoria multimilenară a 
patriei a înscris pentru totdeau
na eroica dumneavoastră parti
cipare la marile bătălii conduse 
de partid împotriva fascismului 
și revizionismului, a pericolului 
de război, pentru apărarea inte
reselor supreme ale poporului 
— ilustrată de procesul de la 
Brașov de acum 50 de ani, de 
marea demonstrație antifascistă 
și antirăzboinică, de la 1 Mai 
1939, de celelalte acțiuni revo
luționare la care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
avut un rol determinant.

Omagiind partidul, omagiem 
pe marele nostru conducător, pe 
omul și revoluționarul patriot, 
dîrz și înflăcărat, pe marele 
erou al neamului, care are ro
lul hotăntor în elaborarea și în
făptuirea întregii politici interne 
și externe a României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Planul de dezvoltare economi- 
co-socială pe perioada 1986— 
1990, supus dezbaterii plenarei 
noastre, a arătat vorbitoarea, 
asigură înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor Congresului al XIII- 
lea, dezvoltarea intensivă și 
modernizarea economiei națio
nale. Raportez plenarei că și in 
Industria ușoară, pe baza hotă
ririlor Comitetului Politic Exe
cutiv, a orientărilor și îndrumă
rilor de inestimabilă valoare 
date zi de zi de secretarul ge
neral al partidului; s-a desfășu
rat o amplă, acțiune de organi
zare și modernizare a produc
ției și a muncii. Ca urmare, au 
fost identificate noi rezerve 
care vor asigura în anul 1990 
față de 1985 o creștere a.produe- 
ției-marfă industriale cu 54.3 la 
sută, a productivității muncii cu 
aproape 80 la sută, iar costurile 
de producție se vor reduce cu 
172 lei la 1 000 lei producție- 
marfă, niveluri superioare ce
lor prevăzute in Directivele 
Congresului al XlII-lea al parti
dului.

Pentru obținerea acestor re
zultate o atenție deosebită am 
acordat, așa cum ne-ați cerut 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, dezvol
tării intensive prin introducerea 
de noi tehnologii și moderni
zarea celor existente. în spiri
tul indicațiilor dumneavoastră, 
împreună cu Ministerul Indus
triei Electrotehnice, am defini
tivat programele privind mo
dernizarea instalațiilor și utila
jelor tehnologice din dotare, asi
milarea de noi generații , de 
utilaje de mare productivitate, 
automatizarea utilajelor, liniilor 
tehnologice și altele.

Sub directa îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, organele de conducere 
colectivă din întreprinderi, cen
trale industriale și minister au 
asigurat mobilizarea oamenilor 
muncii la elaborarea programe
lor de organizare și moderni-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE MATEI

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE GIGEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îmi revine onoarea de a da 

glas, in numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc in județul Timiș, vibran
telor simțăminte de aleasă sti
mă. nețărmurită dragoste și 
profundă recunoștință față de 
eroul României, strălucitul con
ducător al destinelor națiunii 
noastre socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în aceste zile 
cind'se împlinesc 50 de ani de 
la procesul luptătorilor comu
niști și antifasciști de la Bra
șov. în desfășurarea căruia to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
avut un rol hotăritor — deve
nind din acuzat acuzator — ti- 
misenii. asemeni întregului po
por. omagiază activitatea omu
lui. revoluționarului dîrz care 
din fragedă tinerețe și-a consa
crat viata înfăptuirii idealurilor 
de libertate, progres și bunăsta
re ale celor ce muncesc. Isto
ria patriei a înscris pentru tot
deauna. in luminoase pagini, 
participarea eroică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la mari
le bătălii revoluționare ale 
partidului, ale întregului popor 
împotriva fascizării tării și a 
războiului. Procesul de la Bra
șov din 1936. ca și marea de
monstrație antifascistă de la 
1 Mai 1939 și celelalte acțiuni 
revoluționare la care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. au a- 
vut un rol hotăritor in orga
nizare. ilustrează că în înde
lungata sa activitate secretarul 
general al partidului nostru s-a 
aflat în permanență în clocotul 
luptelor maselor populare, ac- 

zare a proceselor de producție, 
care cuprind 12106 măsuri, din 
care pînă la 30 mai 1986 au fost 
aplicate peste 3 200. Cele mai 
bune soluții realizate și aplica
te in prima etapă in cadrul ac
țiunii de organizare și moderni
zare a proceselor de producție 
vor fi generalizate in toate sec
toarele de activitate.

In continuare, vorbitoarea s-a 
referit la rezultatele obținute 
în acest an de unitățile Minis
terului Industriei Ușoare, ară- 
tmd că pe primele 5 luni pro- 
ducția-marfâ a fost realizată 
în proporție de 101,2 la sută, cu 
o depășire de 673 milioane lei, 
productivitatea muncii în pro
porție de 102,1 la sută, iar livră
rile la fondul pieței in propor
ție de 100,1 la sută.

Pentru sprijinul generos acor
dat permanent dezvoltării și 
modernizării industriei ușoare, 
pentru tot ceea ce face pentru 
binele și fericirea poporului, fo
losesc și acest prilej pentru.a a- 
dresa. in numele oamenilor mun
cii din industria ușoară, cele mai 
respectuoase și calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al partidu
lui și statului nostru, patriot 
înflăcărat, personalitate proemi
nentă a lumii politice contem
porane, luptător neobosit pen
tru socialism și pace, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră. în același 
timp doresc să adresez un cald 
omagiu împreună cu cele mai vii 
mulțumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
militant de seamă al partidului 
și statului, strălucit om de știin
ță, pentfu sprijinul neprețuit 
acordat industriei ușoare în 
orientarea dezvoltării cercetării 
științifice și creației, a ridică
rii nivelului tehnic și calitativ 
al produselor.

După ce s-a referit la o serie 
de lipsuri manifestate în activi
tatea consiliului de conducere 
al ministerului, a organelor de 
conducere colectivă din unități, 
materializate în nerealizarea in 
întregime a sarcinilor la ex
port, vorbitoarea a spus : 
împreună cu Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internationale, cu în
treprinderile de comerț exterior 
și centralele industriale, s-au 
luat măsuri pentru terminarea 
urgentă a activității de contrac
tare la export pe anul in curs, 
precum și pentru pregătirea 
mai bună a condițiilor de con
tractare și producție pentru 
anul 1987.

în vederea aplicării întocmai 
a noului mecanism economico- 
financiar vom lua măsuri terme 
de creștere a responsabilității 
tuturor cadrelor de conducere. 
Așa cum ne-ați cerut, in cadrul 
plenarei Comitetului Central, 
vom face totul pentru schimba
rea concepției unor cadre de 
conducere din întreprinderi, 
centrale și minister, care nu în
totdeauna au manifestat răspun
dere în ceea ce privește realiza
rea sarcinilor de plan. îndeosebi 
a exportului, luind măsuri fer
me de întronare a unui climat 
de ordine și disciplină în asigu
rarea tuturor condițiilor de rea
lizare a sarcinilor ce ne revin.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : Asemenea întregului po
por, oamenii muncii din indus
tria ușoară aprobă din adincul 
inimii politica de pace și cola
borare internațională promovată 
cu neasemuită consecvență de 
România socialistă, de președin-' 
tele țării noastre si secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Susținem 
întru totul noile inițiative, de
mersuri și propuneri formulate 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. au
tentice programe de anvergură 
mondială, menite să ducă la re
zolvarea constructivă a proble
melor complexe ale lumii con
temporane. să determine ca 
Anul Internațional al Păcii să 
reprezinte trecerea la o politică 
nouă, la triumful securității și 
păcii în lume.

tionind cu fermitate exemplară 
și strălucită dăruire patriotică 
pentru binele și fericirea pa
triei. pentru cauza socialismu
lui și comunismului.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, 
acționind pe baza orientărilor și 
indicațiilor dumneavoastră, a a- 
rătat in continuare vorbitorul, 
comitetul județean de partid a 
adoptat ample programe de mă
suri politico-organizatorice și 
tehnico-economice. care, punind 
accentul pe factorii intensivi ai 
creșterii economice, asigură con
dițiile necesare realizării de că
tre fiecare unitate economică a 
indicatorilor de plan, precum și 
a angajamentelor asumate in a- 
cest an in întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid. 
Analizele temeinice și studiile 
organizate in toate unitățile 
pentru stabilirea de noi măsuri 
și acțiuni pentru fundamentarea 
sarcinilor sporite ale actualului 
cincinal au condus Ia identifi
carea unor rezerve de creștere 
a producției industriale pină in 
anul 1990. estimate la peste 20 
miliarde lei. in condițiile du
blării productivității muncii și 
valorificării superioare a resur
selor materiale și energetice.

Conflrmînd întru totul juste
țea indicațiilor date de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, privind 
necesitatea și posibilitatea reală 
a mai bunei organizări și mo
dernizări a producției, in toate 
unitățile industriei timișene au 
fost aplicate de la începutul 
anului peste 1 500 de măsuri. 
Raportez plenarei că, printr-o 
temeinică organizare, a produc
ției și folosirea superioară a ca
pacităților din dotare și a forței 
de muncă, industria județului 
Timiș realizează cu cinci zile 
mai devreme sarcinile pe 

primul semestru la productia- 
marfă, la programul suplimen
tar. inclusiv toate obligațiile 
contractuale la export, ceea 
ce ne permite ca pînă la sfîrși- 
tul acestei luni să obținem o 
producție suplimentară de circa 
550 milioane lei. Acest spor, 
realizat in întregime pe seama 
creșterii productivității muncii, 
are la bază și o serie de preo
cupări pe linia economisirii 
unui volum important de re
surse, între care aproape 3 000 
tone metal. 25 000 tone combus
tibil convențional. 20 milioane 
kWh energie electrică, alte ma
terii prime și materiale defici
tare și energointensive.

Analizîndu-ne activitatea In 
lumina exigențelor formulate 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
plenara Comitetului Central al 
partidului, trebuie să recunoaș
tem în spirit autocritic, că re
zultatele noastre puteau fi mai 
bune, atît in industrie, cît și in 
agricultură. Sint încă multe ne
ajunsuri în organizarea produc
ției și a muncii, în special in 
unitățile din industria chimică 
și industria ușoară, in moderni
zarea unor tehnologii de fabri
cație, in utilizarea capacităților 
de producție, punerea în func
țiune a noilor obiective de in
vestiții și atingerea la termen a 
parametrilor proiectați, ceea ce 
a influențat nivelul cheltuielilor 
materiale și al rentabilității. 
Pentru înlăturarea în cel mai 
scurt timp a stărilor de lucruri 
negative, pentru a asigura în-

CUVlNTUL
ANA TIMOFTE

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Permiteți-mi să exprim de la 

această inaltă tribună a demo
crației noastre muncitorești, re
voluționare, omagiul fierbinte 
pe care vi-1 adresează dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Botoșani, prețuirea și recunoș
tința lor pentru grija statornică 
și eforturile stăruitoare ce le 
depuneți în slujba înfloririi pa
triei, a bunăstării tuturor fiilor 
săi. pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, pentru strălucitele 
dumneavoastră inițiative puse 
jn slujba aspirațiilor de pace, 
independență și libertate ale tu
turor popoarelor lumii.

Ingăduiți-mi să adresez tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu profunda mul
țumire pentru activitatea neobo
sită ce o desfășoară ca militant 
de frunte al partidului și statu
lui pentru asigurarea unei dez
voltări dinamice, intensive a 
economiei naționale, prin afir
marea cu mai multă putere a 
științei, învățămintului și cul
turii.

în anii luminoasei epoci care 
vă poartă numele, mult stimate 
tovarășe secretar general, ați 
elaborat și pus in aplicare po
litica de dezvoltare echilibrată, 
armonioasă a tuturor zonelor 
țării, politică de pe urma căreia 
a beneficiat din plin și județul 
nostru, ce s-a transformat din- 
tr-o zonă cu o agricultură îna
poiată îhtr-una industrial- 
agrară, în plină înflorire, care 
se afirmă tot mai puternic pe 
planul creației materiale și spi
rituale.

Referindu-se la obiectivele ca
litativ superioare ale actualului 
cincinal, la modul in care vor fi 
ele materializate in județul Bo
toșani, vorbitoarea a arătat : 
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială în peri
oada 1986—1990 prevede pentru 
industria județului Botoșani 
ritmuri tot mai mari de crește
re. în anul 1990, județul nostru 
va dispune de o capacitate in
dustrială in valoare de peste 22 
miliarde lei, adică dublu față de 
cea a anului trecut și de circa 
20 de ori mai mare comparativ 
cu anul 1965 — anul Istoricului

Mult Iubite șt stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate și stimați tovarăși.
Magistrala expunere a tova

rășului Nicolae Ceaușescu ia 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
document de inaltă valoare teo
retică și practică, reprezintă un 
program clar de acțiune, care 
jalonează științific obiectivele, 
direcțiile, căile și mijloacele de 
acțiune privind îndeplinirea 
obiectivelor fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale ale 
României in cincinalul 1986— 
1990.

Folosesc și acest moment pen
tru a da expresie sentimente
lor noastre de aleasă prețuire și 
neclintit devotament față de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
alăturindu-ne omagiului Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, adus cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de 
la procesul luptătorilor comu
niști și antifasciști de la Bra
șov, unde dumneavoastră v-ați 
ridicat, cu fermitate revoluțio
nară pentru apărarea drepturi
lor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale poporului ro
mân, inalta dumneavoastră cali
tate ilustrîndu-se in toate mo
mentele hotăritoare ale vieții 
partidului și poporului, pentru 
cauză socialismului și comunis
mului pe pămintul scump al pa
triei.

în legătură cu problemele 
supuse dezbaterii se cuvine să 
subliniez că măsurile de mo
dernizare radicală a producției 
sint de natură să asigure acce
lerarea procesului de creștere a 
productivității muncii, a efi
cienței economice și a rentabi

făptuirea în cele mai bune con
diții a planurilor și programe
lor pe acest an și întregul cin
cinal, ne angajăm că vom ac
ționa mai ferm pentru aplica
rea riguroasă a principiilor au
toconducerii muncitorești și au
tofinanțării economico-financia- 
re, intărirea ordinii și răspun
derii la toate eșaloanele, la toa
te locurile de muncă.

în întreaga sa activitate, or
ganizația județeană de partid, 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești vor 
acorda o atenție sporită ridică
rii eficienței acțiunilor politico- 
organizatorice și cultural-educa
tive, în vederea dezvoltării spi
ritului revoluționar de muncă și 
luptă, de fermitate și exigență 
in implinirea hotăririlor parti
dului și legilor statului în toate 
domeniile.

Declarîndu-mă întru totul de 
acord cu conținutul documente
lor supuse dezbaterii — a ară
tat in încheiere vorbitorul — 
exprim incă o dată dragostea 
nemărginită, profunda gratitu
dine și înalta stimă față de cel 
mai dirz și înflăcărat patriot din 
ciți a cunoscut multimilenara 
existență a țării, sub a cărui 
conducere clarvăzătoare se îm
plinesc năzuințele și aspirațiile 
poporului nostru spre o viață 
demnă, liberă și fericită, într-o 
patrie prosperă, independentă și 
suverană — mult iubitul și sti
matul secretar general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

TOVARĂȘEI

Congres al IX-lea al partidului. 
Peste 62 la sută din sporul pro- 
ducției-marfă prevăzut a se Ob
ține în acest cincinal se va rea
liza pe seama înfăptuirii pro
gramelor de organizare și mo
dernizare a proceselor de pro
ducție, a celorlalte programe 
speciale stabilite din inițiativa 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. Va
loarea producției totale pe lo
cuitor va ajunge la peste 80 000 
lei, din care 50 000 lei pe seama 
industriei, inscriindu-ne astfel 
în sarcina trasată, la Congresul 
al XlII-lea. la recenta plenară 
a Comitetului Central al parti
dului.

întreprinderea de confecții din 
Botoșani, unitate în care lucrez, 
va cunoaște și ea o puternică 
dezvoltare, ca urmare â alocării 
unor investiții de peste 100 mi
lioane lei, fonduri pe care le 
vom folosi îndeosebi pentru mo
dernizarea și organizarea supe
rioară a proceselor de producție, 
astfel incit, în anul 1990, să în
registrăm o creștere a produc
tivității muncii de peste două 
ori mai mare față de nivelul 
anului 1985. volumul exportului 
urmind să ocupe aproape 90 la 
sută din totalul produselor fa
bricate.

Vă raportăm că în primele 5 
luni ale anului producția-marfă 
a unității noastre a fost realiza
tă în proporție de 103 la sută, 
producția fizică peste 105 la 
sută, productivitatea muncii 104 
la sută, onorîndu-ne toate con
tractele la export.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Vă adresăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
profunda noastră recunoștință 
pentru eforturile neobosite pe 
care Ie consacrați permanent 
scopului nobil al promovării în
țelegerii, prieteniei și colaboră
rii intre toate popoarele lumii. 
Copiii — așa cum ați subliniat 
la marea adunare populară din 
municipiul Zalău — au nevoie 
de viață, de liniște, nu de arme 
nucleare. Ne exprimăm speran
ța. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că această 
vibrantă chemare a dumnea
voastră va găsi ecoul cuvenit în 
conștiința șefilor de state din 
Europa, din întreaga lume, că 
in numele milioanelor de copii 
ai planetei, aceștia vor acționa 
prin măsuri concrete și eficiente 
pentru eliminarea armelor nu
cleare. pentru asigurarea unei 
păci cu adevărat trainice.

lității. să consolideze așezarea 
întregii activități economico-so
ciale pe principiul autoconduce
rii și autogestiunii. Aceeași mo
tivație, în deplină concordanță 
cu interesele economiei noastre, 
stă la baza propunerilor pentru 
perfecționarea Sistemului de fi
nanțare și creditare a activită
ților economice și a normative
lor economico-financiare.

Cum este și firesc, efectele 
modernizării producției, ale 
creșterii productivității muncii, 
perfecționării sistemului de fi
nanțare, creditare și a norma
tivelor economico-financiare au 
fost avute în vedere și se reflec
tă în prevederile cincinalului 
1986—1990, in sporirea venitului 
național și, implicit, in volumul 
majorat al resurselor necesare 
dezvoltării economico-sociale, 
ridicării în continuare a nivelu
lui de trai material și spiritual 
al poporului nostru. In noul 
cincinal este pregnantă orien
tarea către accentuarea dezvol
tării intensive a tuturor ramu
rilor industriale, asigurarea unui 
echilibru mai bun intre diferite 
sectoare de activitate ale econo
miei noastre naționale.

O trăsătură esențială, defini
torie a planului supus dezbate
rii o constituie faptul că este 
bazat ne suportul solid al efec
telor aplicării programului dez
voltării cercetării științifice si 
extinderii progresului tehnic in 
cincinalul actual, elaborat sub 
conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ce.aușescu. om de stiintă si sa
vant de largă recunoaștere in
ternațională. căreia îi aducem 
si cu acest prilej un vibrant 
omagiu pentru activitatea labo
rioasă ne care o desfășoară zi 
de zi în slujba patriei si po
norului nostru.

în ceea ce privește perfecțio
narea sistemului de finanțare 
si creditare a activităților eco
nomice si a normativelor eco
nomico-financiare doresc, in 
primul rind, să subliniez că mă
surile propuse din inițiativa și 
sub directa îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, vi
zează sporirea rolului facto
rilor intensivi, calitativi, sti
mularea gospodăririi cu inaltă 
eficiență și răspundere a tu
turor resurselor materiale, de 
muncă și bănești, obține
rea unor rezultate și benefi
cii în măsură să asigure atit 
creșterea contribuției unităților 
productive la constituirea fon
durilor generale ale societății, 
cit si resursele necesare auto
finanțării. Menționez că în anul 
acesta, ca de altfel si in anii 
Drecedenti. bugetul de stat al 
tării se realizează per total, ca 
si în fiecare lună precedentă.

Pe baza orientărilor si indi
cațiilor primite din partea con
ducerii partidului au fost ela
borate normative sintetice pe 
principalele ramuri ale econo
miei naționale privind costuri
le medii normate pentru prin
cipalele produse industriale si 
agricole, precum si rata renta
bilității. cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă sau 
volum de activitate, mijloacele 
circulante si creditele la 1000 
lei producție-marfă. respectiv 
volum de activitate, producția- 
marfă sau volumul de activitate 
la 1 000 lei fonduri fixe. Aceste 
normative sint de natură să 
contribuie la aplicarea fermă a 
mecanismului economico-finan- 
ciar. la intărirea autoconducerii 
si autogestiunii unităților, la 
perfecționarea procesului de 
Dlanificareu precum si în egală 
măsură la urmărirea in execu
ție de către fiecare unitate 
economică a modului în care se 
gospodăresc resursele de care 
dispunem.

în Plenara Comitetului 
Central al partidului, to
varășul secretar general 
Nicolae Ceausescu, pe bună 
dreptate, a adus o severă critică 
organelor financiar-bancare si 
economice, organelor de condu
cere ale unităților economice în 
ceea ce privește gospodărirea 
mijloacelor materiale si bănești 
încredințate de societate, folo
sirea excesivă a creditelor ban
care. Vă asigurăm că vom lua 
toate măsurile necesare pentru 
aplicarea riguroasă a normati
velor economico-financiare a- 
probate. respectarea legilor sta
tului. pentru a se asigura o 
eficiență maximă a mijloa
celor gestionate, pentru a 
schimba concepția în gospodă
rirea fondurilor, pentru aplica
rea fermă a noului mecanism 
economico-financiar.

Aș dori să menționez-ei 4a e- 
laborarea normativelor econo
mico-financiare s-au avut în ve
dere o serie de obiective majo
re referitoare la folosirea de
plină, cu înalt randament, a ca
pacităților de producție exis
tente și care se vor construi, in
tensificarea activității de Cerce
tare științifică șl creșterea ro
lului acesteia la soluționarea 
problemelor esențiale ale econo
miei. sporirea mai puternică a 
productivității muncii, reduce
rea mai accentuată a consumu
rilor de materii prime, materia

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALECU DUMITRU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
în numele tuturor oamenilor 

muncii din județul Gorj, al 
tuturor celor ce trăiesc pe 
meleagurile noastre, vă aduc, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. un fierbinte 
și călduros omagiu, expresie a 
recunoștinței nemărginite pen
tru neobosita dumneavoastră 
activitate revoluționară pusă in 
slujba dezvoltării multilaterale 
a patriei, a realizării deziderate
lor de progres, bunăstare și li
bertate ale poporului român. 
Trăsăturile dumneavoastră de 
militant revoluționar și patriot 
Înflăcărat au fost prefigurate 
strălucit de contribuția deosebi
tă pe care ați avut-o in cadrul 
procesului de la Brașov, inten
tat militanților comuniști șl 
antifasciști.

Acum, cînd se împlinesc 21 
de ani de la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, care v-a 
învestit pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fruntea 
partidului, și la putină vreme 
de la sărbătorirea a șase decenii 
și jumătate de la crearea Parti
dului Comunist Român, putem 
consemna cu aleasă mindrie că, 
în anii revoluției și construcției 
socialiste, cu deosebire în peri
oada istorică inaugurată de 
Congresul al IX-lea, România 
a parcurs un drum mereu 
ascendent, devenind o țară 
mîndră, demnă și prosperă, cu 
un larg prestigiu pe plan in
ternațional.

Folosesc acest prilej pentru 
a reafirma sentimente de pro
fundă prețuire față de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, strălucit om 
politic, eminentă personalitate 
a vieții științifice românești, 
savant de renume mondial, care 
aduce o contribuție remarcabi
lă la afirmarea vocației științi
fice si tehnice a poporului nos
tru.

La fel ca celelalte județe ale 
tării. Gorjul a cunoscut, in ul
timii ani. o impresionantă dez
voltare. dispunind de ramuri 
prioritare, cum sint mineritul, 
energetica, extracția țițeiului și 
gazelor naturale. Județul nostru 
asigură două treimi din cărbu
nele energetic al tării. 12 Ia 
sută din energia electrică, pes
te 10 la sută la țiței.

în continuare, vorbitorul a e- 
vidențiat că eforturile oameni
lor muncii din Gorj se regă

le, combustibili șl energie. Tot
odată, s-a avut in vedere situa
rea la baza întregii activități 
productive a criteriilor de efi
ciență, asigurarea rentabilității 
la fiecare produs, lucrare și 
serviciu prestat, livrarea și în
casarea rapidă a producției fa
bricate. lichidarea și prevenirea 
imobilizărilor de ionduri, aco
perirea in mai mare măsură a 
necesităților financiare ale uni
tăților pe seama resurselor pro
prii, diminuarea și apelarea la 
credite bancare intr-un volum 
cit mai redus și pe termene cit 
mai scurte.

Accelerarea vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante are ca 
suport îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale. intări
rea disciplinei contractuale, re
ducerea normelor de stoc și a 
consumului de materii prime, 
materiale, combustibili și ener
gie. optimizarea fluxurilor de 
fabricație, modernizarea trans
porturilor, reducerea perioadei 
de încasare a producției livrate, 
a lucrărilor și serviciilor pres
tate, perfecționarea modalități
lor și a instrumentelor de re
cepție și de decontare a produ
selor expediate.

Pe ansamblul economiei na
ționale. creșterea volumului 
activității productive devansea
ză simțitor creșterea mijloacelor 
circulante. Ca urmare, econo
mia relativă de fonduri desti
nate mijloacelor circulante în 
acest cincinal este de peste 246 
miliarde lei. din care 131 mi
liarde lei in industrie și 32 mi
liarde lei in agricultură.

Sîntem pe deplin conștienți — 
a spus in continuare vorbitorul 
— că înfăptuirea programului 
de dezvoltare economico-socia
lă în actualul cincinal implică 
o muncă ireproșabilă, de inal
tă răspundere și exigență re
voluționară. De aceea, împreu
nă cu organele colective de 
conducere din ministere, centra
le și Întreprinderi, cu organele 
de planificare, aprovizio'nare, 
comerț exterior, prețuri, vom 
acționa cu toată hotărîrea pen
tru îndeplinirea planului, pen
tru respectarea strictă a nor
mativelor aprobate, urmărind ca 
întreaga activitate economică să 
se desfășoare pe principiile au
toconducerii muncitorești si au
togestiunii. ale rentabilității și 
eficientei maxime.

în toate unitățile se vor lua 
măsuri pentru intărirea con
trolului financiar, și în primul 
rind a celui preventiv, asupra 
încadrării consumurilor mate
riale. energetice și de muncă vie 
în nivelurile aprobate, respectă
rii riguroase a disciplinei de 
Plan, contractuale, de plăti și 
financiare, apărarea integrității 
proprietății socialiste.

Ne angajăm ca Ministerul Fi
nanțelor și băncile, organele fi
nanciare din întreaga economie, 
din fiecare unitate să acțione- 

~ ze pentru aplicarea riguroasă a 
politicii financiare a partidului 
nostru, a indicațiilor și o- 
rientărilor pe care le pri
mim din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea exemplară a sarcini
lor complexe, de mare răspun
dere. ce ne-au fost încredința
te. cu convingerea că în felul 
acesta. împreună cu toți oame
nii muncii, ne vom aduce con
tribuția la ridicarea pe noi culmi 
de progres și civilizație a 
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

sesc in rezultatele obținute în 
primele cinci luni ale anului. 
La producția-marfă industrială 
acestea sint superioare cu 10,7 
Ia sută, la producția netă cu 18,7 
la sută. Ia productivitatea mun
cii cu 4,7 la sută.

Arătind că analiza exigentă a 
rezultatelor muncii trebuie să 
pornească de la cerința înlătu
rării neajunsurilor care mai 
persistă, vorbitorul s-a referit 
in continuare pe larg la măsu
rile luate de comitetul jude
țean de partid. împreună cu or
ganizațiile de partid și condu
cerile din unitățile miniere, pen
tru punerea în funcțiune a li
niilor tehnologice • programate, 
pentru dirijarea tehnologiilor 
de excavații, astfel incit să se 
asigure rezerva activă de căr
bune pentru perioada viitoare. 
Acționăm cu toată fermitatea, 
a spus in continuare vorbitorul, 
pentru a realiza lucrări de re
parații capitale, de modernizare 
a grupurilor energetice, de îm
bunătățire a calității agregate
lor, a lucrărilor de reparații și 
revizii, astfel incit să asigurăm 
nivelul aprobat de conducerea 
partidului la producția de ener
gie electrică.

în sectorul petrolier vom ur
genta punerea in funcțiune a 
sondelor de țiței, astfel incit să 
sporim producția medie zilnică. 
La gaze naturale vă raportez câ 
am luat toate măsurile pentru 
a asigura nevoile economiei na
ționale, inclusiv pentru perioa
da da iarnă.

Prin aplicarea măsurilor de 
organizare și modernizare pre
văzute, a celorlalte programe 
întocmite la nivelul județului, 
a arătat în continuare vorbi
torul, se vor asigura creșterea 
productivității muncii și reali
zarea unor importante economii 
materiale de combustibili și e- 
nergie electrică. Vom acționa cu 
toată fermitatea pentru îmbu
nătățirea situației economico-fi
nanciare a unităților, pentru 
sporirea eficientei intregii acti
vități.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Reafirmind sentimentele 
de dragoste și prețuire pe care 
comuniștii, toți cetățenii Gor- 
jului le nutresc pentru dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă încredințez că vom lua toate 
măsurile politice și organizato
rice pentru mobilizarea între
gului potențial tehnic și uman, 
in vederea sporirii contribuției 
județului la transpunerea in 
viață a hotăririlor Congresului 
al XlII-lea al partidului, la 
dezvoltarea și înflorirea patriei 
noastre.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, in drum spre 
Budapesta, am deosebita plăcere să vă exprim salutările mele, 
cît și urări de sănătate și fericire personală și de prosperitate 
poporului român.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

CUV1NTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU ORZAȚĂ

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la tribuna Plenarei comune a 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale să exprim, în nume
le oamenilor muncii din uni
tățile economice ale județului 
Olt, deplina și unanima adeziu
ne la politica internă și externă 
a partidului, concepută, elabo
rată și promovată cu înalt pa
triotism, cu clarviziune și cu
tezanță revoluționară de ctito
rul și arhitectul României mo
deme, erou între eroii neamu
lui, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara noastră se desfășoară 
intr-o atmosferă de puternică 
emulație patriotică generată de 
aniversarea în acest an a 65 de 
ani de la făurirea partidului și 
împlinirea a 50 de ani de la 
procesul militanților comuniști 
și antifasciști de la Brașov, in 
cadrul căruia dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați devenit 
din acuzat acuzator, afirmind 
cu demnitate comunistă, în a- 
cele grele împrejurări, cele mai 
scumpe năzuințe de libertate și 
dreptate ale națiunii noastre. 
Este și acesta un1 minunat pri
lej de a omagia, alături de în
tregul popor, pe- omul de geniu 
care cu neîntrecută clarviziune, 
cu fierbinte patos revoluționar 
conduce, de peste două decenii, 
destinele României socialiste, 
perioadă care a intrat în con
știința națiunii drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Dezbatem astăzi în acest larg 
și reprezentativ forum munci
toresc, expresie strălucită a de
mocrației noastre muncitorești- 
revoluționare, documente de 
excepțională însemnătate pen
tru înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru 
dezvoltarea țării noastre pe ca
lea progresului și civilizației. In 
strînsă concordanță cu liniile 
directoare ale ascensiunii so- 
cial-economice a țării, în pe
rioada 1986—1990 județul Olt va 
cunoaște o înflorire multilate
rală, prin ritmurile înalte pre
văzute în industrie, agricultură, 
prin accentuarea factorilor cali
tativi și intensivi ai dezvoltării.

Temelia succeselor viitoare o 
constituie, desigur — a spus în 
continuare vorbitorul — rezul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN CULDA

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Am mandatul comuniștilor, al 

tuturor oamenilor muncii din 
județul Sălaj să exprim de la 
această înaltă tribună un fier
binte omagiu dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, erou al nea
mului, luptător dîrz pentru li
bertatea, independența și pros
peritatea națiunii, ale cărui ne
asemuite calități de revoluțio
nar s-au manifestat cu strălu
cire, încă din fragedă tinerețe, 
acum 50 de ani, la procesul mi
litanților comuniști și antifas
ciști de la Brașov.

Toți locuitorii Sălajului se 
află încă sub puternica impre
sie produsă de recenta vizită de 
lucru în județul nostru cu care 
ne-ați onorat dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Împreună 
cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, vizită pentru 
care vă mulțumim din adîncul 
inimilor noastre.

Vă informăm că măsurile în
treprinse în județul nostru in 
lumina prețioaselor indicații pe 
care ni le-ați dat, precum și re
zultatele pe cele 5 luni din a- 
cest an constituie o bază traini
că ce va determina înscrierea 
Sălajului printre județele care 
vor îndeplini cu succes amplul 
program de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe acest an 
și pe întregul cincinal. Pe pri
mele 5 luni ale acestui an, în 
județul nostru prevederile de 
plan la producția-marfă indus
trială au fost realizate în pro
porție de 100.2 la sută, la inves
tiții în proporție de 102,9 Ia 
sută ; s-au îndeplinit sarcinile 
de creștere a productivității 
muncii.

Rezultate bune In realizarea 
sarcinilor de plan în aceeași pe
rioadă a înregistrat și colectivul 
întreprinderii de conductori e- 
lectrici emailați Zalău, în care 
Îmi desfășor activitatea. Astfel, 
producția-marfă industrială a 
fost realizată în proporție de 
101,1 la sută, producția-marfă 
vîndută și încasată 100,2 la sută, 
iar planul producției Ia export 
a fost depășit cu 43,6 la sută. 
Consiliul oamenilor muncii, sub 
conducerea organizației de 
partid, și-a intensificat efortu
rile în direcția valorificării su
perioare a metalelor neferoase, 
ceea ce ne-a permis ca o mare 
parte a producției suplimentare, 
in valoare de peste 51 milioane

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MAXIM BERGHIANU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Plenara noastră comună are 
loc în anul gloriosului jubileu al 
creării Partidului Comunist Ro

tatele obținute zi de zi, decadă 
cu decadă. în cinci luni din 
acest an, in județul nostru s-a 
realizat o producție-marfă in
dustrială suplimentară de peste 
301 milioane lei, iar nivelul 
planificat al productivității mun
cii a fost depășit cu 5 302 lei. 
De asemenea, s-a îndeplinit 
planul de investiții și la con- 
strucții-montaj.
Raportez plenarei, dumneavoas

tră, mult stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
că, punind în practică prețioa
sele indicații date cu ocazia vi
zitelor de lucru la întreprin
derea de aluminiu Slatina, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, am acționat 
cu exigență, reușind ca de la 
Începutul anului să producem 
toate aliajele, să depășim sar
cinile planificate la producția 
de export cu 5 milioane dolari, 
să realizăm, comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
o productivitate mai mare cu 
11 la sută.

Trebuie să recunoaștem Insă, 
In mod autocritic, că avem încă 
foarte multe de făcut, în spe
cial în ce privește reducerea 
mai accentuată a consumului 
de energie electrică. Deși de la 
punerea în funcțiune a între
prinderii, în 1965, consumul de 
energie electrică pe tona de 
aluminiu a scăzut substanțial, 
actualul nivel nu se ridică încă 
la înălțimea exigențelor puse în 
fața noastră de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general.

în lumina acestei cerințe ma
jore, cu sprijinul și îndrumarea 
comitetului județean de partid, 
al centralei industriale și al 
Ministerului Industriei Chimi
ce, al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, per
sonal al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
am elaborat un program com
plex, care va permite reducerea 
în continuare a consumului de 
energie electrică pe tona de a- 
luminiu, pe instalațiile existen
te, prin modernizarea unor e- 
chipamente, organizarea științi
fică a producției și a muncii și 
prin stabilirea unor tehnologii 
originale de obținere a alumi
niului.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Mă declar Intru totul de 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii șl în numele oame
nilor muncii din județul Olt vă 
încredințez, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal.

lei, să fie realizată cu materii 
prime economisite.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că pen
tru colectivul nostru indicațiile 
și îndemnurile date de dumnea
voastră cu prilejul recentei vi
zite de lucru in întreprinderea 
noastră constituie un program 
de muncă și acțiune zilnică, la 
a cărui înfăptuire am și trecut. 
Pe baza unor măsuri și acțiuni 
hotărîte întreprinse în secții și 
ateliere am creat condiții teh- 
nico-materiale în vederea di
versificării producției, fabricării 
bobinajelor foarte subțiri, dez
voltării activității de cercetare- 
proiectare pentru realizarea 
unor produse la nivel mondial 
și chiar superior.

în spiritul îndemnurilor pe 
care ni le-ați adresat dumnea
voastră, mult iubite tovarășe se
cretar general, al îndrumărilor 
de inestimabilă valoare primite 
din partea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pentru care ti adu
cem mulțumiri din inimă, con
siliul oamenilor muncii și-a în
scris in programul său de lucru 
o seamă de acțiuni noi, de o im
portanță deosebită pentru dez
voltarea cercetării, în cadrul că
rora urmărim proiectarea unor 
tehnologii asistate prin calcula
tor, funcționarea laminorului de 
cupru prin calculator de proces, 
asimilarea unor conductori e- 
mailați cu indice de temperatu
ră de peste 240°C, utilizați în 
tehnica de vîrf cu performanțe 
la nivel mondial,

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă rog să-mi permiteți 
să exprim adeziunea deplină a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Sălaj la documentele su
puse dezbaterii plenarei, la am
plul program de dezvoltare so- 
cial-economică a patriei, la în
treaga politică internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru, elaborată și înfăptuită prin 
contribuția hotăritoare a dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general.

Exprimîndu-vă profunda 
noastră recunoștință pentru 
neobosita dumneavoastră activi
tate consacrată propășirii pa
triei, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru transpunerea în 
viață a prețioaselor orientări și 
indicații formulate de dumnea
voastră în magistrala cuvintare 
rostită la plenara Comitetului 
Central al partidului, pentru în
deplinirea în cele mai bune con
diții a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal.

manifestat din frageda tinerețe, 
contribuția sa la marile bătălii 
de clasă pentru libertatea na
țională si socială, pentru binele 
și fericirea poporului. Sintem 
mindri că sîntem contemporani 
acestei mărețe epoci care poartă 
numele ctitorului României 
moderne, al celui mai iu
bit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Doresc să aduc un respectuos 
și cald omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. militant de frunte al 
partidului, savant de larg renu
me internațional, care încă din 
fragedă tinerețe a desfășurat o 
vastă activitate revoluționară 
pentru cauza partidului și po
porului și care astăzi aduce o 
contribuție însemnată la înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului nostru.

Documentele supuse plenarei 
se constituie intr-un amplu pro
gram de luptă și acțiune a în
tregului partid și popor, ele au 
o importantă deosebită pentru 
dezvoltarea impetuoasă, accele
rată și armonioasă a economiei 
naționale.

Aceste documente de impor
tantă istorică pentru destinele 
națiunii noastre poartă puterni
ca amprentă a gindirii profund 
novatoare și revoluționare a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a elaborat o strategie ori
ginală a construcției economice, 
stabilind totodată, in fiecare 
etapă, căile concrete și acțiuni
le ce se impun pentru crearea 
unei economii moderne, carac
terizată printr-un înalt dina
mism.

Evidențiind în continuare că. 
in ansamblul direcțiilor de ac
țiune pentru înfăptuirea actua
lului cincinal, se înscrie ca ele
ment definitoriu accentuarea 
rolului factorilor intensivi, cali
tativi ai dezvoltării, vorbitorul 
a arătat că unul din obiectivele 
prioritare ale actualului plan 
cincinal este creșterea accen
tuată a productivității muncii.

Volumul de muncă socială 
economisit prin efectul dublării 
productivității muncii în anul 
1990 față de 1985 reprezintă 
echivalentul unei economii re
lative de personal de aproape 2,6 
milioane. După cum se știe. în 
întreaga tară a început. încă de 
la finele anului trecut, o acțiune 
unică în felul ei, de perfecțio
nare a organizării și de moder
nizare a producției. Inițiată de 
conducerea partidului, de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. această vas
tă acțiune a si început să con-

CUVlNTUL 
MARIA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată $1 Iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Lucrările plenarei noastre au 

loc intr-un moment deosebit de 
' important, cind întregul nostru 

popor, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează cu răspundere și dă
ruire patriotică pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de 
plan din primul an al actualu
lui cincinal, pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite la Con
gresul al XIII-lea al partidului.

Permiteți-mi să aduc oma
giul nostru fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la pro
cesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov. Parti
ciparea dumneavoastră Ia ma
rile bătălii revoluționare, Ia or
ganizarea și activitatea mișcării 
antifasciste, la lupta pentru a- 
părarea drepturilor și libertăți-

mân și al împlinirii a 50 de ani 
de la procesul militanților comu
niști și antifasciști de la Bra
șov, cind întregul partid și po
por omagiază cu alese senti
mente de dragoste și re
cunoștință pe neînfricatul co
munist revoluționar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat al cărui rol de condu
cător revoluționar și dirz s-a 

firme marile posibilități pe care 
le are economia națională în 
valorificarea superioară a po
tențialului tehnic și uman, in 
actuala etapă a dezvoltării sale 
intensive.

întregul efectiv al Minis
terului Muncii, a spus vor
bitorul. acționează in întreprin
deri si județe. împreună cu mi
nisterele economice, centralele 
industriale și alte organe de sin
teză, pentru realizarea acestei 
acțiuni. Sînfem hotărîti să ne 
implicăm cu mai multă efica
citate în sprijinirea unităților, 
in generalizarea experienței 
bune obținute în aplicarea mă
surilor privind perfecționarea și 
modernizarea întreprinderilor și 
produselor. în dublarea produc
tivității muncii, în mai buna or
ganizare a producției și a 
muncii.

Vom acorda o mai mare a- 
tenție acțiunilor privind perfec
ționarea organizării producției și 
a muncii și îmbunătățirea nor
melor de producție și de perso
nal. astfel incit să obținem în 
toate unitățile o utilizare mai 
rațională a personalului munci
tor. creșterea ponderii persona
lului în activități productive și 
reducerea la strictul necesar a 
personalului indirect productiv 
Si de administrație.

Accentuarea laturilor calitati
ve ale dezvoltării economice, a 
relevat vorbitorul, ridică noi e- 
xigențe în asigurarea de cadre 
cu înalte cunoștințe si compe
tentă profesională.

Realizarea obiectivelor prevă
zute în planul cincinal 1986— 
1990, în programele privind 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și de orga
nizare și modernizare a proce
selor de producție va asigura 
dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei naționale, creșterea efi
cientei economice în toate do
meniile de activitate și pe a- 
ceastă bază se vor obține spo
rirea puternică a venitului na
țional și ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al în
tregului popor.

Obiectivele stabilite In noul 
cincinal, a spus în încheiere 
vorbitorul, rezultatele obținute, 
politica științifică a Partidului 
Comunist Român. întreaga ac
tivitate pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și a statului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt 
o garanție sigură a înfăptuirii 
firogramelor ce se vor adopta, 
mi exprim ferma convingere că, 

strîns unit în jurul conducăto
rului său încercat, poporul nos
tru va înfăptui cu eroism acest 
măreț program de înaintare a 
României spre comunism.

TOVARĂȘEI 
IONESCU

lor maselor largi de oameni ai 
muncii a reliefat, încă . din acel 
ani, înaltele dumneavoastră ca
lități de strălucit militant revo
luționar, confirmate de prodi
gioasa activitate desfășurată in 
anii luminoși ce au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului.

Mă declar de acord cu docu
mentele supuse dezbaterii, în 
acest for al democrației noastre 
muncitorești, socialiste, docu
mente care ilustrează cu putere 
realismul și forța novatoare a 
concepției profund originale a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aflată la baza întregului proces 
de edificare a societății noastre.

Un rol de cea mai mare în
semnătate în obținerea rezulta
telor ce situează chimia și pe
trochimia românească pe un loc 
de frunte în ansamblul econo
miei naționale a revenit cerce^j 
tării științifice și ingineriei teh
nologice, desfășurate sub în
drumarea de înaltă competență 
a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, contri

buției sale directe, de excepțio
nală însemnătate, pe care o a- 
duce, ca om de știință de va
loare internațională, in fruntea 
Consiliului Național al Științei 
și Invățămîntului, la progresul 
științei românești, la orientarea 
acesteia în scopul introducerii 
și promovării susținute, in toate 
domeniile vieții economice și 
sociale, a celor mai noi și va
loroase cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice.

Arătînd că cercetarea chimică 
și petrochimică și-a orientat ac
tivitatea într-o măsură sporită 
în vederea asimilării unor noi 
produse, a modernizării și ex
tinderii unor noi tehnologi’, 
fapt ce se va reflecta in mod 
direct asupra creșterii produc
tivității muncii și diminuării 
consumurilor specifice de ener
gie și materiale, vorbitoarea a 
subliniat că. în prezenț, peste 
50 la sută din programul în 
curs este concentrat, in conti
nuare. pe realizarea acestor de
ziderate, Totodată, o atenție 
sporită se acordă cercetărilor 
privind valorificarea superioară 
a resurselor indigene, reutili- 
zarea tuturor resurselor recupe

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NĂSTASE IONIȚĂ

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Magistrala expunere prezentată 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul generai al partidului, 
la recenta plenară a Comitetu
lui Central constituie pentru 
noi, constructorii de mașini, ca 
pentru toți oamenii muncii, un 
vast program de muncă pentru 
înfăptuirea, cu responsabilitate 
revoluționară, a sarcinilor ce ne 
revin în acest prim an al celui 
de-al 8-lea cincinal, care mar
chează trecerea României de la 
stadiul de țară în curs de dez
voltare la stadiul de țară mediu 
dezvoltată.

Plenara se desfășoară la pu
țin timp după ce întregul nostru 
partid și popor au omagiat împli
nirea a cinci decenii de la pro
cesul militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov, în ca
drul căruia dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prin înalt 
curaj, printr-o exemplară con
duită revoluționară, ați luat ati
tudine fermă împotriva perico
lului fascist și războiului, dove- 
dindu-vă înaltele calități de 
neînfricat conducător politic al 
clasei muncitoare, de - luptător 
consecvent pentru înfăptuirea 
intereselor fundamentale ale 
poporului, pentru libertatea, su
veranitatea și independența țării.

Idealurile înscrise pe steagul 
de luptă al partidului nostru, 
năzuințele de libertate și dem
nitate socială ale întregii na
țiuni au căpătat cea mai vibran
tă întruchipare în magistrala 
dumneavoastră operă teoretică 
și practică, în grandioasele îm
pliniri socialiste care au schim
bat din temelii chipul țării, in 
anii de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" inaugurați 
de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Referindu-se la activitatea 
întreprinderii în care muncește, 
vorbitorul a arătat : întreprin
derea dă mașini grele din Bucu
rești, una dintre noile și marile 
unități industriale ale țării, vi
zitată în repetate rînduri de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, este 
angajată cu putere în înfăp
tuirea unor programe priorita
re ale industriei noastre' și în 
mod deosebit a programului 
energetic.

Primele cinci luni ale anului 
In curs le-am încheiat cu re

rabile, asimilarea unor noi pro
duse și realizarea unor instala
ții de mare eficiență economică, 

tnalta distincție cu care a fost 
onorat institutul nostru ne obli
gă să acționăm cu mai multă 
hotărire pentru îmbunătățirea 
continuă a calității și ridicării 
nivelului tehnic al producției, 
pentru realizarea programului 
•special de cercetare științifică șt 
tehnologică, urmărind, așa cum 
ne-ați cerut la recenta plenară 
a Comitetului Central al parti
dului. ca noile produse și teh
nologii să asigure o reducere a 
consumurilor, a cheltuielilor, 
creșterea productivității muncii.

Mulțumindu-vă pentru dis
tincția ce ne-a fost acorda
tă, vă asigurăm, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, asigurăm pe 
mult stimata și iubita tovarășă 
Elena Ceaușescu de hotărîrea 
noastră nestrămutată de a face 
totul pentru a ne situa la înăl
țimea exigențelor actuale, de a 
lucra cu pasiune, dăruire si per
severență pentru înfăptuirea 
prevederitor care ne revin din 
programele pe perioada 1986— 
1990.

zultate bune, depășind planul 
producției-marfă la un nivel 
tehnic superior. Totodată, s-a 
realizat planul la productivita
tea muncii. Vă raportăm că, așa 
cum ne-ați indicat dumnea
voastră, am elaborat programe 
cu participarea directă și nemij
locită a oamenilor muncii pen
tru încadrarea cu strictețe in 
normele de consum de mate
riale, de energie electrică șî 
combustibil.

Prin măsurile prevăzute in 
prima etapă a programului de 
organizare și modernizare a pro
ceselor de producției vom rea
liza o creștere a producției- 
marfă de 45 milioane lei, o re
ducere a costurilor de produc
ție cu 6.2 milioane lei. creșterea 
substanțială a productivității 
muncii. Totodată, cu sprijinul 
comitetului de partid, consiliul 
oamenilor muncii a elaborat un 
program de perfecționare profe
sională și policalificare pentru 
toate categoriile de oameni ai 
muncii, care va asigura o pre
gătire temeinică în raport cu 
necesitățile producției în fiecare 
etapă.

Așa cum ne-ați cerut dumnea
voastră la recenta intîlnire de 
lucru cu biroul Comitetului mu
nicipal de partid București, ac
ționăm pentru livrarea la ter
men a tuturor produselor, creș
terea productivității muncii, va
lorificarea pe scară mai largă 
a resurselor materiale de care 
dispunem, reducerea costurilor 
de fabricație și realizarea unor 
produse cu nivel tehnic ridicat, 
competitive pe plan mondial.

în încheiere, în numele colec
tivului de muncă de la între
prinderea de mașini grele 
București, vorbitorul s-a an
gajat : Vom acționa cu și mai 
multă hotărire pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, fiind con- 
știenți că numai printr-o întă
rire continuă a răspunderii co
muniste, muncitorești, revoluțio
nare a fiecărui om al muncii, 
a consiliilor de conducere și a- 
dunărilor generale ale proprieta
rilor, producătorilor și benefi
ciarilor vom putea să asigurăm 
îndeplinirea sarcinilor impor
tante ale noii etape vizînd dez
voltarea intensivă a întregii 
noastre economii. Sîntem hotă- 
rîți să acționăm cu și mai mul
tă fermitate pentru aplicarea 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii finan
ciare, a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, pentru reali
zarea unei calități noi, superi
oare a întregii noastre activități.

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
de participant la adunarea festivă 

organizată cu prilejul Zilei grănicerilor 
Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate
Participanții Ia adunarea festivă consacrată sărbătoririi Zilei 

grănicerilor Republicii Socialiste România, in numele tuturor 
străjuitorilor frontierelor patriei, dau expresie sentimentelor lor de 
profundă stimă, nemărginită dragoste, înaltă prețuire și fierbinte 
recunoștință pe care le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai strălucit fiu al 
poporului român, marele conducător al partidului si statului nostru, 
ilustru strateg și ctitor al României socialiste moderne, persona
litate proeminentă a lumii contemporane, pentru prodigioasa acti
vitate ce o desfășurati in scopul ridicării patriei pe cele mai inalte 
culmi ale civilizației socialiste și comuniste, întăririi capacității 
sale de apărare, afirmării tot mai puternice a tării noastre pe 
plan mondial, promovării păcii, colaborării și înțelegerii intre 
popoare.

Asemenea întregului popor, tuturor militarilor armatei noastre, 
grănicerii României socialiste vă aduc, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un profund omagiu cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov, in fruntea cărora v-ati aflat dumneavoastră, revoluționar 
încercat și patriot înflăcărat, militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești.

Exprimăm, de asemenea, cele mai alese și respectuoase senti
mente de cinstire tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru contribuția de excepțională însemnătate la 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului si 
statului, pentru aportul deosebit la dezvoltarea științei, tehnicii, 
invățămîntului și culturii, a societății românești.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că 
ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și militarii în termen, întregul 
personal al trupelor de grăniceri acționează cu hotărire și spirit 
revoluționar pentru înfăptuirea mărețelor obiective ce ne revin din 
documentele Congresului al XIII-lea, a mobilizatoarelor sarcini 
trasate în magistrala cuvintare pe care ati rostit-o la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., pentru realizarea unei calități noi, supe
rioare în pregătirea de luptă și de specialitate, in celelalte sectoare 
de activitate, pentru organizarea și desfășurarea întregului proces 
instructiv-educativ in spiritul cerințelor doctrinei militare naționale.

Cu prilejul Zilei grănicerilor 
Republicii Socialiste România, 
în unitățile și subunitățile de 
grăniceri s-au desfășurat mul
tiple activități politico-ideolo- 
gice și cultural-educative in 
scopul mobilizării tuturor mili
tarilor la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor rezultate din ho- 
tăririle Congresului al XIII- 
lea al partidului, din cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la convoca- 
rea-bilanț a activului de bază de 
comandă și de partid din arma
tă. din Directiva comandantului 
suprem privind pregătirea mili
tară și politică a armatei în ac
tualul cincinal.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică dintre România și Turcia

La București au Început 
miercuri lucrările celei de-a 
XlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare 
economică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Turcia.

Cele două delegații, conduse 
de loan Avram, ministrul ener
giei electrice, președintele părții 
române în comisie, și de Abdu- 
lah Tenekeci, ministru de stat.

Cronica zilei
Tovarășul Ion Dincă. prim vi- 

ceprim-ministru al guvernului, 
a primit miercuri pe Antal 
Kovacs, secretar de stat, pre
ședintele Oficiului de stat al 
apelor din R. P. Ungară. Cu 
acest prilej, au fost examinate 
căile de dezvoltare in continua
re a colaborării româno-ungare 
în domeniul gospodăririi apelor.

La întrevedere a participat 
Ion Badea, președintele Consi
liului Național al Apelor.

A fost de față Pal Sziits, am
basadorul Ungariei la București.★

în aceeași zi. a fost semnată 
Convenția intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare 
Ungare pentru reglementarea 
problemelor hidrotehnice refe-

Industria județului 
planul pe primul

Oamenii muncii din industria 
județului Timiș au îndeplinit, 
la 25 iunie, sarcinile de plan pe 
primul semestru al anului.

Avansul de timp înregistrat va 
permite realizarea, pină la fi
nele lunii iunie, a unei produc- 
ții-marfă industriale suplimen
tare evaluate la peste 550 milioa
ne lei, spor ce va fi obținut in
tegral prin creșterea producti
vității muncii și în condițiile re
ducerii substanțiale a consumu
rilor specifice do materii* prime, 
materiale, energie electrică și 
combustibil.

IAȘI : Producție fizică peste prevederi
Muncind cu inițiativă și dă

ruire, colectivele de oameni ai 
muncii din județul Iași obțin 
rezultate de seamă în realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă. Ca ur
mare. de la Începutul anului și 
pină în prezent, in industria ie
șeană s-au fabricat și livrat be
neficiarilor interni și parteneri
lor externi, peste prevederile 
de plan, aproape 800 tone pro
file din oțel formate la rece, 
produse ale industriei electro
tehnice și electronice in va
loare de 15 milioane lei, produse 
de mecanică fină in valoare de 
43,7 milioane lei. mașini pen
tru construcții și lucrări de

în ziua de 25 iunie, la Casa 
Centrală a Armatei a fost orga
nizată o adunare festivă la care 
au participat cadre militare ac
tive și in rezervă, membri ai 
gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, pio
nieri din cercurile „Prietenii 
grănicerilor".

într-o atmosferă de vibran
tă angajare patriotică, par- 
ticipanții la adunare au a- 
dresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.. comandant 
suprem al forțelor noastre ar
mate.

președintele părții turce în co
misie. analizează modul cum au 
fost infăptuite obiectivele stabi
lite in conformitate cu înțele
gerile româno-turce la • nivel 
înalt, posibilitățile de dezvolta
re a colaborării și cooperării e- 
conomice, industriale și tehnice 
în domenii de interes comun 
dintre România și Turcia, de 
lărgire și diversificare a schim
burilor bilaterale de mărfuri.

(Agerpres)

ritoare la apeld ce formează 
frontiera sail sint întretăiate de 
frontieră.

în cinstea apropiatei sărbăto- 
'riri a Zilei naționale a Repu
blicii Populare Mongole, la am- * 
basada acestei țări din Bucu
rești a avut loc. miercuri, o 
conferință de presă. Cu acest 
prilej, evocîndu-se evenimen
tul aniversat, au fost evidenția
te succesele înregistrate de R.P. 
Mongolă in activitatea economi
că. social-culturală, in creșterea 
nivelului de viață al poporului, 
precum și direcțiile principale 
ale dezvoltării economico-socia- 
Ie a Mongoliei în cincinalul 
1986—1990, stabilite de Congre
sul al XIX-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

(Agerpres)

Timiș a îndeplinit 
semestru al anului

în telegrama adresată cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de că
tre Comitetul județean Timiș al 
P.C.R.. se exprimă angajamen
tul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii timișeni de a-și 
intensifica eforturile pentru a 
spori contribuția județului la 
înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și inaintare a României spre co
munism.

drumuri — de 46,3 milioane lei, 
medicamente — de peste 50 mi
lioane lei, tricotaje, confec
ții textile și altele. Este de 
subliniat că acest spor de 
producție a fost obținut, în 
principal, pe seama creșterii 
productivității muncii, cu deo
sebire la întreprinderea de ma- 
șini-agregat si mașini-unelte 
speciale. ..Țesătura". „Victoria", 
întreprinderea de utilaje, piese 
de schimb și reparații și altele 
din Iași, precum și la între
prinderea de scule și accesorii 
speciale, întreprinderea de tra- 
ductoare și regulatoare directe 
și întreprinderea de perdele si 
tricotaje din Pașcani. (Manole 
Corcaci, corespondentul „S.cin- 
teii“).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI ARISTIDES MARIA PEREIRA 
Șl A TOVARĂȘEI CARLINA FORTES PEREIRA

în cadrul vizitei oficiale de priete
nie pe care o efectuează, în tara 
noastră la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, miercuri diminea
ță, secretarul general al Partidului 
African al Independenței din Capul 
Verde, președintele Republicii Capu
lui Verde, tovarășul Aristides Maria 
Pereira, și tovarășa Carlina Fortes 
Pereira, împreună cu persoanele care 
îi însoțesc, au fost oaspeți ai colec
tivului Combinatului petrochimic 
Brazi, județul Prahova.

Solii poporului din Republica 
Capului Verde au fost însoțiți de Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor exter
ne, și Olimpia Solomonescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul vizitei, oaspeții au fost 
informați despre dezvoltarea combi
natului, care realizează peste 100

produse petrochimice. Dotarea teh
nică a combinatului — în mare parte 
realizată după concepție românească 
— asigură obținerea unor produse 
competitive pe piața externă. Prin
tre cele mai noi realizări se află 
cauciucul poliizoprenic și polibuta- 
dienic, produse care înlocuiesc cu 
succes cauciucul natural procurat din 
import.

Oaspeții au vizitat una din insta
lațiile de bază ale combinatului — 
Instalația de piroliză — unde le-au 
fost prezentate date privind înalta 
tehnicitate a acestei unități de pro
ducție.

în încheierea vizitei, oaspeții au 
exprimat aprecieri pentru realizările 
obținute de colectivul de petrochi
mist! prahoveni.

în aceeași zi, tovarășul Aristides 
Maria Pereira și tovarășa Carlina

Fortes Pereira au vizitat în Capitală 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România.

La sosire, oaspeții au fost intlmpi- 
nați de Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Cu deosebit interes a fost vizitată 
expoziția omagială „65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân".

Vi zi tind sălile Muzeului de Istorie, 
oaspeții au luat cunoștință de trecu
tul multimilenar al poporului român, 
ilustrat de exponate de inestimabilă 
valoare Istorică și artistică.

La încheiere, oaspeții au semnat In 
cartea de onoare a muzeului.

în continuare, au fost vizitate car
tiere ale Cajpitalei României.

(Agerpres)

BELGRAD ZIUA NAȚIONALA

înscrierile la examenul de admitere 
în învățămîntul superior

Săptămîna viitoare încep înscrie
rile la concursul de admitere în în- 
vățămintul superior — cursuri de zi, 
serale și fără frecventă. Concursul 
va începe la 15 iulie. între 1 și 6 
iulie se vor putea înscrie cei ce 
vor candida pentru profilurile (spe
cializările) la care s-au stabilit probe 
de aptitudini cu caracter eliminato
riu. iar între 5 și 11 iulie vor avea

loc înscrierile pentru celelalte uni
tăți de învățămînt. în felul acesta, 
candidații neadmiși Ia probele de 
aptitudini vor avea posibilitatea să 
depună actele de înscriere la alte 
facultăți. Candidații au beneficiat, 
pe parcursul actualului an școlar, de 
cursuri speciale de pregătire organi
zate în instituțiile de învățămînt 
superior. (Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Sportivi români, în competiții internaționale

• Proba feminină de 5 000 m, din 
cadrul concursului internațional de 
atletism „Memorialul Rosicky", de la 
Fraga. a fost cîștigată de sportiva 
româncă Mariana Stănescu in 15’41” 
36/100. urmată de o altă atletă din 
România. Elena Fidatov — 15’41” 
83/100. Pe locul trei s-a clasat 
Kerstin Pressler (R.F.G.), cu 15’48” 
25/100.

Alte rezultate : aruncarea greută
ții femei : Helena Fibingerova (Ce
hoslovacia) 20,21 m ; 100 m plat 
bărbați : Mark Mitchell (S.U.A.) 10” 
45/100 ; 100 m garduri femei : Kris
tine PatzbahI (R.D.G.) 13”50/100 ; 
1 500 m plat bărbați : Serghei Afa
nasiev (U.R.S.S.) 3’43”36/100.

• în runda a 5-a a turneului in

ternațional de șah de la Reia Crîkva 
(Iugoslavia), marele maestru român 
Mihai Șubă a ciștigat în 32 de mu
tări la Ivanov, Constantin Ionescu l-a 
învins pe Zivkovici. Radoslavici pe 
Forintos. Spiridonov pe Nenadovlcl. 
A fost consemnată remiza în parti
dele Bogoslavski — Briklița, Stoi
ca — Komnenici. Laketici — Jaci- 
movici. în fruntea clasamentului se 
află Șubă (România) șl Spiridonov 
(Bulgaria), cu cite 4,5 puncte, urmați 
de Bogoslavski (U.R.S.S.). Ionescu 
(România). Weldon (S.U.A.). Cebalo 
(Iugoslavia) — cu cite 4 puncte. La 
turneu, ce se desfășoară în sistem 
elvețian, participă 72 de jucători. In
tre care 8 mari maeștri și 27 maeștri 
internaționali.

Vacanța elevilor
La 29 iunie Începe vacanța elevi

lor din clasele I—VII, precum și a 
celor din clasa a X-a. Aceștia din 
urmă vor avea posibilitatea să se 
prezinte la concursul de admitere 
pentru treapta a doua de liceu și 
școala profesională — cursuri de zi 
și serale — care, anul acesta, va avea 
loc între 9 și 13 iulie. Colegii lor din 
clasele a IX-a și a Xl-a, cursuri de 
zi și serale, precum și cei din cla
sele a Xll-a, cursuri serale, vor 
intra în vacanță la 13 iulie.

Numeroși elevi vor petrece o parte 
din vacanță in tabere organizate în 
pitorești ținuturi montane și pe li
toral, a), căror program va reuni 
bogate activități politico-ideologice, 
cultural-artistice, sportive și turis
tice. (Agerpres)

tv

FOTBAL
Dinamo București, cîștiaătoarea „Cupei României**

Stadionul „23 August" din Capita
lă a găzduit miercuri. în prezența a 
40 000 de spectatori, finala „Cupei 
României" la fotbal, populara com
petiție ce se desfășoară sub egida 
„Daciadei", în care s-au întîlnit for
mațiile bucureștene Dinamo și 
Steaua. Partida, de un bun nivel 
tehnic si spectacular, s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (0—0) în favoarea 
echipei Dinamo București. care-și 
adjudecă pentru a 6-a oară trofeul.

După o perioadă de tatonare, 
fotbaliștii de la Steaua au preluat 
inițiativa și In minutul 28 au bene
ficiat de o mare ocazie de a deschi
de scorul : Lăcătuș i-a pasat balonul 
Iul Balint. care a pătruns decis in

careu, fiind faultat de portarul Mo- 
raru ieșit în Intîmpinare. Lovitura 
de Ia 11 m a fost executată de Ma- 
jaru, dar acesta a șutat mingea în 
bară.

în repriza secundă, jocul a fost 
mai animat, cu numeroase faze spec
taculoase la ambele porți. Dar, pe 
rînd. Dragnea, Pițurcă. Rednic. Io- 
van. Damaschin și Lăcătuș au ratat 
ocazii bune de a înscrie.

Golul victoriei echipei Dinamo 
București a fost marcat în minutul 
71 : Varga a șutat puternic de la 
distantă, portarul Ducadam a res
pins, balonul a fost centrat în careu, 
de unde Damaschin. cu un șut pla
sat. l-a trimis în poartă.

20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea în economie
20,25 Tinerețea noastră — tinerețea 

Epocii Ceaușescu. Emisiune-con? 
curs realizată In colaborare cu 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Consi
liul Național al Organizației Pio
nierilor (color). Participă județe
le : Dîmbovița, Hunedoara, Iași, 
Maramureș și Vîlcea. A doua 
semifinală

îl,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea

Campionatul mondial din Mexic
• Pe stadionul .,Jalisco" din Gua

dalajara a avut loc semifinala Fran
ța — R.F. Germania, condusă de ar
bitrul Lulgi Agnolin (Italia). După 
90 minute de joc, scorul a fost 2—0 
(1—0) în favoarea echipei R. F. Ger
mania. calificată astfel în finala 
competiției.
• La Ciudad de Mexico, pe sta

dionul „Azteca", s-a disputat cea 
de-a doua semifinală, dintre echipe
le Argentinei și Belgiei, condusă de 
arbitrul Antonio Marquez (Mexic).

Din cauza orei tîrzli la care a 
început miercuri (16 — ora locală J 
1 — ora Bucureștiului), ziarul nu a 
putut publica rezultatul în numărul 
de azi.
• „Echipa Angliei nu putea ciști- 

ga meciul din sferturile de finală, 
deoarece în formația Argentinei au 
evoluat... 12 jucători" — a declarat 
Bobby Charlton. Precizind că nu se 
referă la arbitraj, fostul internațio
nal englez a continuat, zîmbind : „A 
fost evident că Maradona face cît doi 
jucători !!!“.

Institutul de meteorologie șt hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins Intre 26 iunie, ora 
ZI — 29 iunie, ora 21. In țară : Vremea 
va fț răcoroasă, mal ales noaptea și 
dimineața Îndeosebi In jumătatea de 
est a țării la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi ușor șl treptat !n- 
cepind din vest. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale de ploaie 
după-amlaza mal ales In estul țării In 
primele zile, apoi acestea vor deveni 
Izolate. Vtntul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări in zona mon
tană din sector nordic. Temperaturile 
minime nocturne vor fl cuprinse Intre 
6 șl 16 grade, mal scăzute In depre
siuni, Iar cele maxime diurne Intre 17 
șl 27 de grade, local mal ridicate spre 
sflrșitul intervalului. In București : 
Vremea va fl răcoroasă Îndeosebi la 
Începutul Intervalului, cerul va fl 
schimbător, favorabil aversei de ploaie. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 11 șl 14 
grade. Iar cele maxime între 23 șl 26 
de grade.

„ZIUA LIBERTĂȚII AFRICII DE SUD" 

Rasismul, apartheidul - practici odioase 
condamnate de istorie

în aceste zile, cind Republica 
Bud-Africană este teatrul unor 
evenimente extrem de grave ca 
urmare a instituirii stării de ur
gentă, forțele democratice de pre
tutindeni sint alături de populația 
majoritară de culoare, sprijinind 
cu toată căldura înfăptuirea aspi
rațiilor sale' vitale care își găsesc 
cea mai fidelă exprimare in cu
noscuta „Cartă a libertății", de la 
a cărei adoptare se împlinesc, 
astăzi, 31 de ani.

Elaborat Ia inițiativa Congresu
lui Național African (A.N.C.) și 
sprijinit de cele mai diverse 
cercuri ale populației, acest docu
ment respinge supremația minori
tății albe, subliniind, cu toată fer
mitatea. necesitatea Instaurării 
unei societăți democratice în 
R.S.A., în cadrul căreia să con
viețuiască laolaltă toți cetățenii 
țării, indiferent de culoarea pielii. 
El constituie un însuflețitor pro
gram de acțiune în lupta pentru 
lichidarea odiosului sistem de 
apartheid, care a transformat re
giunea de sud a continentului în- 
tr-o Imensă și sinistră închisoare. 
Majoritatea celor 24 milioane de 
africani sint nevoiți să trăiască în 
rezervații speciale, hăituiți și per
secutați ; orice încercare de a 
schimba rinduielile nedrepte este 
reprimată cu brutalitate, așa cum 
se întimplă și în prezent.

După instaurarea stării de urgen
tă. forțele polițienești au arestat 
peste 2 000 de persoane — sindica
liști. lideri politici, clerici — tre- 
cînd, totodată, la reprimarea și mal 
singeroasă a demonstrațiilor popu
lației de culoare. Potrivit știrilor 
transmise de agențiile internațio
nale de presă, în cele două săp- 
tămîni care au trecut de la interzi
cerea oricăror adunări și manifes
tații au fost ucise circa 60 de per
soane. ceea ce ridică la aproape 
1 900 numărul victimelor omenești 
înregistrate în R.S.A. din septem
brie 1984 și pînă azi. Tot In acest 
răstimp s-au făcut noi pași pe 
calea proliferării legilor reoresive. 
La 20 iunie, așa-numitul Consiliu

prezidențial a adoptat două pro
iecte de legi : unul extinzînd pe
rioada de detenție fără judecată la 
180 de zile și altul acordind puteri 
excepționale guvernului, pe baza 
căruia acesta poate declara „zone 
de tulburări" și stări de urgentă 
regionale pe o perioadă de trei 
luni sau mai mult. Așa cum arată 
însă ultimele evoluții ale situației 
din R.S.A., aceste măsuri nu sînt o 
dovadă a puterii regimului de Ia 
Pretoria, cl a slăbiciunii sale. Ele 
n-au putut și nu pot să stăvilească 
lupta in continuă creștere a popu
lației de culoare, hotărirea acesteia 
de a pune capăt dominației celor 
mai reacționare cercuri ale comu
nității albe. Că așa stau lucrurile 
o confirmă cele petrecute imediat 
după anunțarea noului val de re
presiuni. Sfidînd starea de urgentă, 
populația de culoare a transformat 
ziua de 16 iunie, cînd s-au Împlinit 
zece ani de la masacrul de la 
Soweto, într-o impresionantă ma
nifestare a unității sale de voință 
și de acțiune. Greva generală, lan
sată la chemarea A.N.C., a fost 
cea mai mare din întreaga Istorie 
a R.S.A., la ea participînd milioa
ne de oameni de pe tot cuprinsul 
tării : întreaga activitate econo
mică a încetat : transporturile si 
comunicațiile au fost complet pa
ralizate.

în semn de solidaritate cu lupta 
populației de culoare din R.S.A., 
in întreaga lume au avut loc ample 
acțiuni de protest împotriva repre
siunilor sîngeroașe ale rasiștilor de 
la Pretoria. întrunit la cererea ță
rilor africane. Consiliul de Secu
ritate a cerut ridicarea imediată 
a stării de urgentă și eliberarea 
celor arestat!. Numeroase guverne, 
personalități politice, organe de 
presă și-au exprimat indignarea și 
dezaprobarea față de noul val al 
violentei declanșat de autoritățile 
sud-africane. Una dintre cele mal 
impunătoare manifestări de protest 
de .acest gen a constituit-o Confe
rința mondială pentru sancțiuni 
împotriva Afridi de Sud. Desfășu
rată la Paris cu partidparea a 120

de state ale lumii, între care șl 
România, conferința a adoptat 
prin consens o declarație care lan
sează un apel în favoarea unei 
acțiuni imediate și concertate, afir- 
mînd că modalitatea cea mai efi
cientă de care dispune comunitatea 
Internațională pentru a pune capăt 
apartheidului o constituie aplica
rea unor sancțiuni globale si obli
gatorii Împotriva regimului de la 
Pretoria. Documentul condamnă, 
in același timp, in modul cel mal 
ferm impunerea de către guvernul 
sud-african a stării de urgentă, 
continuarea ocupării ilegale a Na
mibiei și politica da destabilizare 
a statelor africane din „prima 
linie".

în lupta sa eroică împotriva do
minației rasiste, pentru libertate și 
democrație, populația majoritară 
din Africa de Sud s-a bucurat în
totdeauna de solidaritatea militan
tă a României socialiste. Tara 
noastră a condamnat și oandamnă 
cu toată fermitatea politica de 
apartheid și discriminare rasială, 
sprijină activ lupta populației afri
cane din R.S.A., ca și de pe întreg 
continentul pentru eradicarea ra
sismului, a ultimelor vestigii ale 
colonialismului. în acest spirit, 
poporul român înfierează cu toată 
energia instaurarea stării de urgen
tă pe teritoriul srud-african. cerînd 
lichidarea neintîrziată a măsurilor 
represive. curmarea politicii de 
apartheid.

Cu prilejul împlinirii a 31 de ani 
de la adoptarea „Cartei libertății"
— care este marcată în fiecare an 
ca „Ziua libertății Africii de Sud"
— opinia publică din tara noastră 
își reafirmă solidaritatea cu cauza 
dreaptă a populației majoritare din 
această tară, exprimîndu-și, tot
odată, convingerea că nici un fel 
de represiuni nu vor putea îm
piedica drumul el spre libertate, 
că nu este departe ziua cînd nă
zuințele sale legitime. își vor găsi 
împlinirea.

Nicolae N. LUPU
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Schimb de mesaje între tovarășul
Nicolae 

și tovarășul
Ceaușescu
Sinan Hasani

A REPUBLICII DEMOCRATICE MADAGASCAR

Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

BELGRAD 25 (Agerpres). — .Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Sinan Hasani, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate, iar popoarelor 
iugoslave urări de noi realizări în 
activitatea amplă pe care o 
șoară pe calea edificării noii 
tăți socialiste în Iugoslavia 
și prietenă.

Mulțumind pentru urări șl 
mentele de prietenie exprimate, 
tovarășul Sinan Hasani a rugat 
să fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde salutări pri
etenești, multă sănătate și putere de 
muncă, fericire personală, iar po
porului român urări de noi și tot mai 
mari succese în opera de edificare a

desfă- 
socie- 
vecină
senti-

societății socialiste multilateral dez
voltate.

S-a exprimat dorința continuării 
tradiției întîlnirilor româno-iugoslavș 
la nivel înalt, care au reprezentat de 
fiecare dată o contribuție hotărîtoare 
la amplificarea raporturilor de strîn- 
să prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, în concordanță cu intere
sele poporului român și ale popoare
lor iugoslave, spre binele cauzei so
cialismului, înțelegerii și colaborării 
în Balcani, in Europa șl in lumea în
treagă.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia a tova
rășului Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., conducătorul dele
gației Partidului Comunist Român 
la lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Deschiderea celui de-al Xlll-lea Congres
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
S. Morcovescu transmite Miercuri 
au început lucrările celui de-al XIII- 
lea Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, eveniment cu o re
zonanță deosebită în viața comuniș
tilor. a Oamenilor muncii și a tuturor 
popoarelor din Iugoslavia vecină și 
prietenă.

La forumul politic suprem al co
muniștilor iugoslavi participă peste 
1 500 de delegați, precum și un mare 
număr de invitați — veterani ai 
mișcării comuniste, reprezentanți ai 
organizațiilor politice și obștești, ai 
organelor de stat federale. Iau parte, 
de asemenea, peste 120 de delegații 
ale partidelor comuniste și muncito
rești, ale partidelor socialiste și so- 
cial-democrate, ale altor partide 
progresiste, ale unor organizații de 
eliberare națională de pe toate con
tinentele.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului se 
află examinarea raportului privind 
activitatea organelor de conducere 
ale U.C.I. în perioada dintre cele 
două congrese, raportul președintelui 
Prezidiului C C. al U.C.I. și proiec
tele de rezoluții, alegerea noilor or
gane de conducere ale U.C.I. —<■ Co
mitetul Central al U.C.I., Comisia 
pentru problemele statutare și Co
misia de control.

După alegerea organelor de lucru 
ale Congresului și a organelor de lu
cru pe comisii, secretarul Prezidiu-

lui C.C. al U.C.I., Dimce Belovskl, 
care a prezidat prima ședință ple
nară, a adresat un salut delegațiilor 
străine participante la fbrumul co
muniștilor iugoslavi.

în continuarea lucrărilor, tovarășul 
Vidoie Jarkovici, președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a prezentat 
raportul „Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia în lupta pentru dezvol
tarea în continuare a Iugoslaviei so
cialiste, bazată pe autoconducere și • 
nealiniată". Raportul a făbut o ana
liză detaliată a activității desfășurate 
de U.C.I. in cei patru ani care s-au 
scurs de la ultimul congres, punînd 
în evidență rezultatele dobîndite în 
edificarea socialistă a țării, precum 
și neajunsurile manifestate în aceas
tă perioadă și care au stat in centrul 
atenției partidului. Președintele Pre
zidiului a relevat sarcinile ce stau în 
fața U.C.I. în perioada următoare 
pentru depășirea lipsurilor manifes
tate pe plan politic, economic și so
cial.

După ce s-a referit la agravarea 
situației internaționale, proporțiile 
alarmante ale cursei înarmărilor, 
creșterea decalajului între țările dez
voltate și cele in curs de dezvoltare, 
raportorul a evidențiat importanța 
deosebită a luptei pentru pacea mon
dială și o cooperare internațională 
echitabilă. Vidoie Jarkovici a arătat, 
de asemenea, că Iugoslavia și U.C.I. 
cer cu hotărire încetarea cursei înar
mărilor, interzicerea armelor nu
cleare și inițierea unui proces de 
dezarmare generală și totală.

Lucrările congresului continuă.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 25 (Agerpres). — Miercuri, 

în sudul Beitutului a luat sfîrșit ope
rațiunea de instalare a unor unități 
ale armatei libaneze în zonele celor 
trei tabere palestiniene — Bourj El 
Barajneh, Sabra și Shatila — tea
trul unor puternice ciocniri, de a- 
proape o lună, între forțe ale mili
țiilor Amal și luptători palestinieni, 
soldate cu moartea a cel puțin 150

0 nouă dovadă a izolării

crescînde a regimului 

de la Pretoria
Președintele Ă-N.C. primit de 
ministrul adjunct de externe 

a] Marii Britanii
LONDRA. — „O întilnire fără pre

cedent" — astfel apreciază agenția 
France Presse întrevederea care a 
avut loc marți la Londra între Oli
ver Tambo, președintele Congresului 
Național African (A.N.C.), și Lynda 
Chalker, adjunct al ministrului de 
externe al Marii Britanii.

„Este pentru prima oară, preci
zează agenția, cind un reprezentant 
al guvernului britanic întîlnește pe 
liderul principalei mișcări antiapar- 
theid din Republica Sud-Africană. 
Ea a durat o oră și jumătate. La în
cheierea convorbirilor, Oliver Tambo 
s-a declarat satisfăcut de discuțiile 
purtate, pe care le-a apreciat ca fiind 
«foarte bune și cordiale», pentru 
faptul că a avut posibilitatea «ă-și 
expună punctele de vedere, in spe
cial asupra necesității de a se institui 
sancțiuni împotriva regimului de la 
Pretoria. Guvernul sud-african, a 
continuat el. are permanentă nevoie 
să recurgă la forță pentru a se men
ține la putere. Sursa violenței din 
R.S.A. este apartheidul. Adevărata 
soluție cere să se pună capăt aces
tui sistem".

Referindu-se la poziția exprimată 
de interlocutoarea sa. care a ținut să 
declare că lntilnirea nu reprezintă o 
recunoaștere a A.N.C., președintele 

„Este necesar ca 
precizeze de par- 
prezent, acest lu- 
Există impresia 

da la

de persoane. Instalarea forțelor li
baneze în posturi de observație a 
intervenit după acordul la care au 
subscris cele două părți în conflict, 
după 11 zile de negocieri.

Respectarea încetării focului 
totală începînd de la miezul 
de marți. „Am petrecut prima 
te liniștită după o lună" — 
rat agenției Reuter un locuitor din 
zona taberelor 
nieni.

Pe de altă 
făcut cunoscut
Rashid Karame, s-a întîlnit cu lideri 
politici și ai unor miliții libaneze, 
între care Nabih Berri, conducătorul 
organizației Amal, Walid Joumblatt, 
președintele Partidului Socialist Pro
gresist, și Adel Osseiran, ministrul 
apărării. în cadrul reuniunii s-a luat 
hotărirea de a se amplasa unități 
ale armatei și poliției libaneze în 
Beirutul de vest și de-a lungul liniei 
de demarcație dintre cele două părți 
ale orașului.
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a fost 
nopții 
noap- 
decla-

de refugiati pălești-

parte, la Beirut s-a 
că premierul libanez.

A.N.C. a arătat : 
Marea Britanic să 
tea cui se află. în 
cru nu este clar,
că Londra sprijină regimul 
Pretoria".

Așa cum se știe, guvernul conser
vator britanic este supus unei pu
ternice presiuni din afară, în special 
din partea țărilor membre ale Com- 
monwealthului, pentru a-și modi
fica atitudinea de bunăvoință față de 
regimul de la Pretoria.

LISABONA. — La Universitatea 
din Lisabona au fost inaugurate 
„Zilele de acțiune Împotriva apart
heidului", la inițiativa UNESCO, 
în colaborare cu organizații de masă 
din Portugalia. în cadrul acestor 
„zile de acțiune*1 vor avea loc mai 
multa manifestări, între care un 
colocviu cu privire la aspectele po
litice. sociale și economica ți la con
secințele apartheidului, o expoziție 
de fotografii lnfățișînd episoade din 
lupta 
triva 
de la 
filme
politicii de apartheid.

poporulu! sud-african împo- 
regimulul rasist de apartheid 
Pretoria și vor fi prezentate 

pe tema necesității abolirii

ANTANANARIVO
Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Democratice 

Madagascar, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente între 

țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor român 
Și malga$, al cauzei păcii, independenței, colaborării și înțelegerii in lume.

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

Poporul malgaș sărbătorește as
tăzi împlinirea a 26 de ani de la 
memorabilul ■ act al proclamării 
independente! naționale, care a 
pus capăt unei lungi perioade de 
dominație colonială și a deschis 
calea înfăptuirii aspirațiilor sale 
de libertate și progres.

Republica Democratică Madagas
car este un stat insular, situat la 
400 kilometri distanță de coasta 
răsăriteană a Africii, avînd o su
prafață de 587 041 kmp șl o popu
lație de circa 9 milioane de locui
tori. Ea dispune de apreciabile bo
gății naturale, care l-au adus su
pranumele de „Insulă a comori
lor". Dintre acestea, la loc de frun
te se situează cafeaua sl vanilia, 
ultima furnizind 80 la sută din vo
lumul exporturilor mondiale.

După obținerea independenței, și 
mai ales o dată cu venirea la con
ducerea tării a actualului pre
ședinte Didier Ratsiraka (1975), a 
Început un amplu .proces de lichi
dare a pozițiilor marelui capital și 
de valorificare a bogățiilor țării in 
folosul poporului malgaș. Princi
palele întreprinderi străine, fir
mele de Import și export, băncile 
au fost naționalizate, statul con- 
trollnd acum peste 60 la sută din 
economia națională. In același 
timp, prin referendumul desfășu
rat in urmă cu 11 ani, a fost adop
tată „Carta revoluției socialiste 
malgașe" — document de mare în-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

semnătate, care definește căile ți 
obiectivele dezvoltării politico-eco- 
nomice a țării pe o lungă perioa
dă de timp. în prezent, poporul 
malgaș este angajat cu toate for
țele pe calea înfăptuirii prevede
rilor acestui document-program. O 
atenție deosebită este acordată 
dezvoltării agriculturii, sector in 
care lucrează 90 la sută din popu
lație, descoperirii de noi zăcămin
te de petrol și materii prime mi
nerale. realizării unor proiecte in
dustriale ș.a.

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de toate po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes efortu
rile creatoare ale poporului mal
gaș. realizările acestuia pe calea 
consolidării independenței și a 
făuririi unei vieți noi. Intre țara 
noastră și Republica Democratică 
Madagascar s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare, care 
cunosc o evoluție ascendentă. 
Aceste raporturi au fost puternic 
impulsionate de convorbirile de la 
București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președintele 
Didier Ratsiraka. înțelegerile con
venite cu acest prilej au impulsio
nat puternic conlucrarea româno- 
malgașă, in interesul reciproc, al 
cauzei generale a păcii, indepen
denței și progresului.

r. p. chineză: încheierea sesiunii Comitetului
Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari

BEIJING 25 (Agerpres). — La 
Beijing s-au încheiat lucrările se
siunii Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze. După 
cum relatează agenția China Nouă, 
în cadrul sesiunii au fost adoptate.

între altele. Legea cu privire la uti-. 
Uzarea pămîntului. a fost aprobat ra
portul final al ministrului de fi
nanțe privitor ,1a executarea bugetu
lui de stat pe 1985. S-a procedat, de 
asemenea, ia numirea unor noi ti
tulari în funcții guvernamentale.
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„Luna de solidaritate 
poporului

PHENIAN 25 (Agerpres). — La 25 
iunie a început „Luna de solidari
tate internațională cu lupta poporului 
coreean". La Phenian s-a desfășurat 
cu acest prilej un miting în cadrul 
căruia au fost evocate ultimele pro
puneri ale R.P.D. Coreene pentru 
diminuarea încordării și eliminarea

internațională cu lupta 
coreean"
confruntării în Peninsula Coreeană.

După miting, la care au fost pre- 
zenți membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C., alte cadre de condu- i 
cere, pe străzile orașului a avut loc 
o demonstrație la care au luat parte 
peste 100 000 de persoane, informează 
agenția A.C.T.C.

Lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru informații

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite continuă lucră
rile Comitetului O.N.U. pentru in
formații. în cadrul comitetului, 
„Grupul celor 77“ al țărilor în curs 
de dezvoltare a prezentat un docu
ment de lucru conținînd recoman
dări concrete care vizează reducerea 
actualelor decalaje dintre statele in
dustrializate și țările în curs de dez
voltare în domeniul informației și

comunicațiilor șl înaintarea spre 
obiectivul instaurării unei noi or
dini internaționale in domeniul in
formației. în document se relevă ne
cesitatea ca noua ordine Internațio
nală a informației să servească 
obiectivelor mai bunei cunoașteri 
între popoare, întăririi păcii și secu
rității, participării tuturor statelor 
cu drepturi egale la viața interna
țională, înțelegerii și prieteniei în
tre popoare.

-AGENȚIILE DE PRESA
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--------------------------------------------------! 
rez de Cuellar a adăugat că vizita 
sa in Haiti reprezintă o dovadă a | 
sprijinului Națiunilor Unite pentru I 
ca această tară să-și poată rezolva 
în cel mai scurt timp gravele pro- > 
bieme cu care este confruntată.
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CONVORBIRI SOVIETO—VEST- 

GERMANE. Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit pe primul ministru al 
landului Renania de Nord-Westfa- 
lia. Johannes Rau. care întreprin
de o vizită în U.R.S.S., la invitația 
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R. 
Convorbirea s-a referit la probleme 
legate de dezarmare și de perspec
tivele energeticii nucleare. îndeo
sebi în legătură cu cooperarea in
ternațională în acest domeniu.

ÎNTREVEDERE. Janos Kadar, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, a avut o 
întrevedere cu președintele Turciei, 
Kenan Evren, aflat la Budapesta 
într-o vizită oficială. în cadrul 
convorbirii a fost reafirmată do
rința părților de a extinde în con
tinuare cooperarea bilaterală, trans
mite agenția M.T.I. Totodată, la 
Budapesta au Început convorbirile 
între Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, si președintele Turdei.

VIZITĂ. Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a sosit miercuri în- 
tr-o vizită de stat la Stockholm, la 
invitația primului ministru al Sue- 

1 diei, Ingvar Carlsson. într-un in
terviu acordat ziarului 
„Dagens Nyheter". Erich

I cker a relevat că dialogul politic, 
legăturile comerciale și economice

I vor domina convorbirile privind 
relațiile bilaterale. în cursul schim
bului de opinii privind situația ln- 

. ternațională, o atenție deosebită va 
fi acordată problemelor dezarmării.

suedez 
Hone-

I
PRIMIRE. Președintele Consiliu- 

I lui de Stat și al Consiliului da 
Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel 
Castro, l-a primit la Havana pe 

I ministru] afacerilor externe a] Ira
nului, All Akbar Velayati. cu care 
a examinat aspecte ale situației in
ternaționale, probleme privind miș-

carea de nealiniere și relațiile din
tre cele două țări. Velayati a trans
mis conducătorului cubanez un 
mesaj din partea șefului statului 
iranian, Seyyed Aii Khamenei.

DIN PARTEA „GRUPULUI CE
LOR 77“ al țărilor in curs de dez
voltare, Iugoslavia a cerut oficial 
înscrierea pe agenda celei de-a 
41-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., din toamna acestui an, a 
punctului intitulat „Criza datoriei 
externe și dezvoltarea". într-o scri
soare adresată secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
reprezentantul permanent al Iugo
slaviei la Națiunile Unite a arătat 
că înscrierea acestui punct a fost 
cerută intrucît „datoriile externe 
iau proporții dramatice, amenin- 
țind serios economia mondială și 
avînd efecte devastatoare asupra 
țărilor in curs de dezvoltare".

COMISIE MIXTA. După cum 
transmite agenția T.A.S.S.. la Wa
shington s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Comisiei mixte sovieto- 
americane de colaborare în dome
niul construcțiilor de locuințe și al 
altor tipuri de construcții. Protoco
lul semnat la încheierea sesiunii 
relevă dorința părților de a contri
bui la extinderea contactelor intre 
specialiști, organizații de stat și 
firme interesate in colaborarea teh- 
nico-științifică dintre cele două sta
te în construcția de locuințe, alte 
construcții și in domeniul dezvol
tării urbane.

APEL. Aflat în vizită oficială în 
Kenya, președintele Tanzaniei. Aii 
Hassan Mwinji, a adresat un apel 
țărilor africane si altor state In 
curs de dezvoltare de a acționa 
împreună în vederea schimbării ac
tualei ordini economice internațio
nale neiuste. Pe de altă parte, el 
s-a pronunțat pentru intensificarea 
ajutorului, sub toate formele, acor
dat mișcărilor de eliberare națio
nală din sudul continentului negru.

COMITETUL PENTRU FORȚELE 
ARMATE al Camerei Reprezentan
ților a Congresului S.U.A. a hotărit 
reducerea 
fondurilor șolicitate_ de către pre
ședintele ‘”
cercetările 
înarmare 
lor", 
pentru anul fiscal care începe 
la 1 octombrie suma de 5,4 miliarde 
dolari destinată acestui scop. Din 
această sumă, comitetul a aprobat 
numai 3,4 miliarde dolari.

cu 2 miliarde dolari a
Ronald Reagan pentm 

privind programul de 
cosmică „războiul stele- 

Ministerul Apărării a cerut 
anul

LA GENEVA, în cadrul tratati
velor sovieto-americane cu privire 
la armele nucleare și cosmice, s-a 
desfășurat, miercuri, ședința grupu
lui de lucru referitor la rachetele 
nucleare cu rază medie de acțiune.

COSMONAUT» SOVIETICI Leo
nid Kizim și Vladimir Soldvlov 
și-au încheiat, miercuri, activitatea 
de 50 de zile in cadrul stației or
bitale „Saliut-7“. relatează agenția 
T.A.S.S. La bordul navei cosmice 
„Soiuz T-15", ei s-au desprins de 
complexul „SaIiut-7"' '<—■ .'.Cosmos- 
1 686" și au pornit în direcția sta
ției orbitale „Mir", la care urmea
ză să ajungă în noaptea de joi 
spre vineri. Acolo ei vor continua 
activitatea potrivit programului di
nainte stabilit

I

*

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la Port-au-Prince, unde a 
sosit în vizită oficială, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a apreciat că fără stabili
rea unor instituții democratice in 
Haiti nu se va putea realiza redre
sarea economică si politică necesa
ră după perioada de dictatură. Pe-

PARLAMENT. La Harare au 
început lucrările celei de-a doua 
legislaturi a Parlamentului Repu
blicii Zimbabwe, dezbaterile fiind 
dominate de problemele economi
ce cu care este confruntată în pre
zent tara și stabilirea proiectului 
de buget
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