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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășii Ashagre Yegletu și Embibel Ayele, 
secretari ai C. C. al Partidului Muncitoresc din Etiopia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
23 iunie, pe tovarășii Ashagre Ye- 
gletu și Embibel Ayele, secretari ai 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc din Etiopia, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost transmise

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
intr-o atmosferă de vibrantă angajare muncitorească pentru înfăptuirea

obiectivelor Congresului al Xlll-lea al partidului, ieri a început

PLENARA COMUNA A CONSILIULUI NATIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII Șl A CONSILIULUI SUPREM

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, marți s-au 
deschis lucrările plenarei 
comune a Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe și a 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale.

La sosirea în sala Palatu
lui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat de participanții la ple
nară cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu deosebit entuziasm. 
S-a scandat cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, ex
presie a sentimentelor de 
profundă dragoste și aleasă 
prețuire pe care întregul nos
tru popor le poartă secretaru
lui general al partidului, pre
ședintele Republicii, de nu
mele căruia sînt indisolubil 
legate mărețele înfăptuiri ale 
acestor ani.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc membrii Bi
roului Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii și membrii Biroului 
Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

La lucrările plenarei iau 
parte membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Participă, de asemenea, ca 
invitați, primii-secretari ai 
comitetelor județene de partid 
care nu sînt membri ai Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii sau ai Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale, precum și acti
viști de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, cadre de răspundere 
din ministere, centrale indus
triale, întreprinderi, unități de 
cercetare și proiectare, din 
sistemul financiar-bancar.

Participanții la plenară au 
aprobat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Cu privire la realiza
rea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială 
și a programelor de perfecțio
nare a organizării și moderni
zării proceselor de producție, 
creșterea eficienței economi
ce în toate sectoarele de acti
vitate și măsurile ce se impun 
pentru realizarea tuturor in
dicatorilor de plan pe 
1987.

2. Proiectul Planului 
nai unic de dezvoltare
mico-socială a României 
anul 1988.

3. Program privind recupe
rarea și valorificarea materia
lelor refolosibile, recondițio- 
narea și refolosirea pieselor și 
subansamblelor pe anul 1988.

4. Raport cu privire la îmbu
nătățirea nivelului dobinzilor 
încasate și plătite de bănci 
in relațiile cu unitățile socia
liste și populația in vederea 
perfecționării mecanismului 
economico-financiar.

5. Unele probleme organiza
torice.

anul

națio- 
econo- 

pe
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DIN CUVÎNTUL
PARTICIPANȚILOR

LA DEZBATERI
In paginile a 111-a $1 a IV-a

tovarășului Nicolae Ceaușescu. gu
vernului și poporului român un cald 
salut și cele mai cordiale urări din 
partea tovarășului Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc din Etiofria, președintele Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu, comandant suprem al Armatei 
Revoluționare din Etiopia Socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat tovarășului 
Mengistu Haile Mariam un salut 
călduros, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de pro
gres și prosperitate poporului etio
pian prieten.

In timpul convorbirii s-au relevat 
bunele relații româno-etiopiene. sub- 
liniindu-se rolul determinant al în- 
tilnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, de la București și Addis Abe
ba, în dezvoltarea lor continuă. A 
fost exprimată convingerea că, în 
spiritul înțelegerilor și documentelor 
convenite de cei doi conducători de 
partid și de stat, se va întări pe mai 
departe conlucrarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc din Etiopia, se vor extinde co
laborarea și cooperarea dintre Re
publica Socialistă România și Etio
pia Socialistă, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și în alte 
domenii de interes reciproc. S-a 
apreciat că promovarea largă a con
lucrării dintre cele două partide și 
țări este in folosul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei înțele
gerii și colaborării intre națiuni.

în cadrul întrevederii, secretarii 
C.C. al P.M.E. au informat despre 
pregătirile care se fac pentru pro
clamarea Republicii Populare De
mocratice a Etiopiei.

Au fost abordate, de asemenea 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

In acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, in

condiții 
de grave

internaționale, 
și complexe, se 
progresiste, de-

aetualele 
deosebit 
impune ca forțele 
mocratice de pretutindeni, toate po
poarele să acționeze cu hotărî re
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri efective de dez
armare, în primul rind de dezarma
re nucleară, pentru realizarea unei 
păci trainice pe planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea eliminării for
ței și amenințării cu forța din rela
țiile internaționale, a soluționării 
tuturor stărilor conflictuale dintre 
state prin mijloace pașnice, prin tra
tative, pornindu-se de la respectul 
independenței, integrității teritoria
le și neamestecului in treburile in
terne. In mod deosebit a fost subli-' 
niată necesitatea soluționării in acest 
spirit a situației din Orientul Mij
lociu, a conflictului, dintre Iran și 
Irak. In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru rezolvarea pe cale politică, 
prin tratative, a problemelor dintre 
Etiopia și Somalia.

Au fost reafirmate solidaritatea 
României cu lupta popoarelor afri
cane împotriva politicii rasiste, de 
apartheid, precum și sprijinul activ 
față de lupta poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., pentru 
dobîndirea independenței naționale.

A fost subliniată importanța in
tensificării eforturilor în vederea li
chidării subdezvoltării și făuririi 
unei noi ordini economice mondiale, 
care să asigure progresul mai rapid 
al tuturor statelor, și îndeosebi al 
țărilor în curs de dezvoltare.

La primire au participat tovarășii 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Silviu Curticea- 
nu, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Makonnen Gezaw, 
ambasadorul Etiopiei Socialiste in 
țara noastră.

Cinstire fruntașilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat
înalte distincții unor județe și unități

IN CADRUL UNEI SOLEMNITĂȚI

fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 1986

Momente de adinei 
satisfacție, de vibrantă 
bucurie pentru cei 
care, prin constant 
efort de gind creator, 
prin competentă pro
fesională de prestigiu, 
prin dăruire si abne
gație in muncă, au 
aprins pe fruntea țării 
luminile unor noi și 
mari succese in toate 
domeniile 
vitate.

înaltele 
acordate ieri răsplătesc 
binemeritat pe cei mat 
buni dintre cei mai 
buni, obligind la acti
vă meditație, mobtli- 
zind noi și proaspete 
energii umane crea
toare pentru îndepli
nirea exemplară a 
mărețelor sarcini tra
sate de 
XHI-lea Congres 
partidului.

înaltele distincții 
acordate onorează gin- 
direa care produce, 
inteligenta- care pă
trunde dincolo de 
obișnuitul faptelor, 
relevind noi posibili
tăți de învingere a 
greutăților inerente 
ivite in drumul mereu 
ascendent 
noastre de 
socialistă 
nistă.

înaltele 
acordate pun în puter
nică lumină capacita
tea de autodepăș re a 
atitor și atîtor colecti
ve muncitorești din 
fabrici și uzine, de pe 
șantiere, din unitățile 
agriculturii noastre 
socialiste, din marile 
laboratoare ale știin
ței si tehnicii, de
monstrează cu preg
nanță cit de bogate, de 
înzestrate sînt izvoare
le umane de fantezie, 
de inventivitate tehni
că și științifică, 
monstrează. mai 
cit de prompt și 
cient răspund ele 
zent la încrederea 
nețărmurit exprimată 
în forțele lor de către 
partid, de secretarul 

\^ău general.

de acti-

distincții

cel de-al 
al

al operei 
construcție 
si comu-

distincta

de
nies, 
efl- 

pre-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a înminat, marți dimineața, in cadrul unei festivități 
care a avut loc la Sala Palatului Republicii, înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România conferite prin decret preziden
țial unor organizații județene de partid, consilii populare ju
dețene, întreprinderi și institute de cercetare care au ocupat 
locul I în întrecerea socialistă pe anul 1986.

loc în pre
ia plenara 
Național al 
Consiliului

Solemnitatea a avut 
zența participanților 
comună a 
Oamenilor 
Suprem al 
și Sociale.

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în îndeplinirea și depășirea 
Planului național unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 
1986 în întrecerea dintre organiza
țiile județene de partid în indus
trie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor s-a conferit 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" organizației de partid a ju
dețului Olt, care a ocupat 4 ani 
consecutiv locul I în întrecerea so
cialistă, „Ordinul Muncii" clasa I 
pentru locul 1 organizației de 
partid a județului Vrancea și or-

Consiliului
Muncii și
Dezvoltării Economice

ganizației de partid a județului 
Suceava ;

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în întrecerea dintre consi
liile populare județene, pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
anul 1986 s-a conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru locul 1 
Consiliului popular al județului 
Timiș, Consiliului popular al jude
țului Olt și Consiliului popular al 
județului Neamț ;

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în anul 1986 în întrecerea 
dintre unitățile industriale, de 
construcții, transporturi și teleco
municații, circulația mărfurilor și _ 
institute de cercetare și proiectare, 
s-a conferit titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" întreprinderii 
electrocentrale „Porțile de Fier" 
Drobeta-Turnu Severin ; întreprin-

derii „Turbomecanica* București ; 
întreprinderii de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" București ; între
prinderii „Electrotimiș" Timișoa
ra ; întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Rîmnicu 
Vîlcea ; întreprinderii de porțelan 
de menaj Alba Iulia ; întreprinde
rii „Textila" Pitești ; întreprinde
rii de tricotaje și perdele Pașcani; 
întreprinderii antrepriză de mon
taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București ; Trus
tului antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Timiș ; Institutului 
de cercetări chimice București 
și Institutului pentru proiec
tări de secții și uzine metalurgice 
„IPROMET" București.

Prin același decret au fost 
conferite, de asemenea, 360 ordine 
ale Republicii Socialiste România, 
precum și 18 diplome de onoare 
unor organizații județene de 
partid, consilii populare județene, 
unități din industrie, agricultură și 
silvicultură, transporturi, circula
ția mărfurilor, gospodărie comu
nală și prestări de servicii, insti
tute de cercetare științifică clasate 
pe locuri fruntașe în întrecerea 
socialistă.

Conferirea acestor înalte titluri 
și ordine ale Republicii Socialiste 
România reprezintă o nouă și eloc
ventă mărturie a prețuirii deose
bite pe care conducerea partidului 
și statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă mun
cii pline de abnegație și devota
ment a muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor, a tuturor oameni
lor muncii pentru îndeplinirea în 
mod ritmic și la un nivel calitativ 
superior a sarcinilor de plan, pen
tru creșterea eficienței economice, 
pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al XIII-Iea 
Congres al partidului. în același 
timp, acordarea acestor distincții, 
care au încununat o amplă în
trecere între făuritorii bunurilor 
materiale de pe întreg cuprinsul 
țării, constituie un puternic imbold 
pentru o activitate mai susținută, 
mai dinamică a tuturor oamenilor 
muncii în vederea îndeplinirii în 
condiții tot mai bune a planului 
pe acest an și pe întregul cinci
nal, dezvoltării continue a patriei 
noastre, creșterii nivelului de civi
lizație și bunăstare al întregului 
popor.
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Ziua decernării înal
telor titluri este, in 
fond, o zi a deosebite
lor, a majorelor sem
nificații. vorbind eloc
vent despre chipul 
omului nou — con
strucția cea mal fină, 
mai gingașă, mai 
complexă a partidului 
nostru comunist — 
cinstind cutezanța lui 
in deschiderea de noi 
magistrale spre viito
rul comunist al patriei 
și patriotismul lui 
fierbinte probat cu 
fapte de muncă de ex
cepție. ciment de o 
factură cu totul deose
bită la temelia suvera
nității si independen
ței patriei socialiste. 
O zi din multele zile, 
concentrind pentru o 
clipă atenția întregii, 
țări asupra celor care 
merită cu prisosință 
prețuirea, stima socie
tății mmdră să-i vadă 
pe locurile de omoare. 
In uriașul laborator al 
muncii, după cum 
afirma atît de inspirat 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
cresc, se călesc și se 
afirmă cu atîta vi
goare și atît de cu
prinzător caracterele 
puternice ale construc
torilor vieții noastre 
noi. oameni conștienți 
că numai și numai 
prin munca lor de- 
săvirșit îndeplinită 
România socialistă va 
urca neîncetat trepte 

înalțe de 
civilizație.

de muncă 
om nou,

tot mai 
progres si

Faptele 
ale acestui 
onorate astăzi cu înal
te distincta inminate 
in cadru solemn 
secretarul general 
partidului. sint 
atitea chemări vii. 
mare vibrație îndrep
tate către toti cei care 
muncesc pentru a se 
ridica la înălțimea 
lor, pentru a le depăși 
în marele și eferves
centul clocot al între
cerii socialiste.

de 
al 

tot 
de

Faptele de muncă 
ale acestui om nou în
seamnă permanent e- 
fort de a învăța, de a 
se autoperjecț.ona, 
luptind 
pentru 
noului și 
vechiului, 
nerea în 
activitate 
calități, 
semnifică 
participare, 
revoluționară, in spt- 
ritul democrației noas
tre socialiste, la rezol
varea complexelor 
probleme pe care via
ta le ridică neîncetat 
în toate compartimen
tele societății.

Faptele de muncă 
ale acestui om nou 
sint, totodată, in a- 
ceastă perioadă pre
mergătoare Conferinței 
Naționale a partidului, 
îndemn și exemplu de 
urmat pentru milioa
nele și milioanele de 
constructori al socia
lismului și comunis
mului pe pămîntul ro
mânesc, jalonind dru
mul a noi și mai im
punătoare cuceriri și 
împliniri, a noi și 
prestigioase ctitorii 
demne de cea mai mă-: 
reață epocă a întregii 
istorii a patriei. Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Țara, prin înaltele 
distincții acordate 
astăzi, a cinstit munca 
de laudă a numeroase 
colective din între
prinderi industriale, 
de pe șantiere, din uni
tăți agricole, din insti
tuții științifice, a nu
meroase organizații de 
partid, munca de lau
dă constitulndu-se in 
înflăcărată mărturie a 
abnegației și devota
mentului cu care oa
menii muncii îndepli
nesc politica partidu
lui. politică a între
gului nostru popor, 
pentru bunăstare, fe
ricire și progres.

fără răgaz 
promovarea 
înlăturarea 

pentru obți- 
întreaga sa 
a unei noi 
superioare ; 
permanentă 

dinamică.

Cu planul semestrial îndeplinit
Oamenii muncii din industria o- 

rașului Pașcani raportează că și-au 
onorat înainte 
rile de plan 
al anului la 
alti indicatori 
fost obtinut ca urmare a preocu
părilor stăruitoare ale lucrătorilor 
din unitățile industriale păscănene 
orientate în direcția creșterii pro
ductivității muncii, valorificării su
perioare a tuturor resurselor ma
teriale si a forței de muncă, oer-

de termen prevede
re primul semestru 
productia-marfă. la 
de bază. Succesul a

fectlonării si modernizării nroduc- 
tiei. promovării ne scară largă a 
creației tehnico-ingineresti. antre
nării întregului personal pe căile 
sporirii eficientei. Avansul de timp 
cistiăat dă posibilitatea muncitori
lor si specialiștilor din industria o- 
rasului Pașcani să realizeze oină la 
sfirsitul lunii iunie o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
peste 80 milioane lei. in condițiile 
reducerii consumurilor tehnologice 
de energie și combustibil.

MUREȘ:
însemnate sporuri la producția fizică

Actionînd stăruitor pentru a 
transpune în viată indicațiile si o- 
rientările date de secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan la fieoare sortiment, oamenii 
muncii din industria județului Mu
reș au înscris noi fante de muncă 
în cronica întrecerii socialiste. Ast
fel. ca rezultat al măririi indicelui 
de utilizare a mașinilor si utilaje
lor. al creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, lucrătorii

din ramurile chimiei, electronicii si 
electrotehnicii si din alte ramuri 
ale industriei iudetului au realizat, 
in perioada care ă trecut din acest 
an. Dește sarcinile de olan. Droduse 
ale industriei electrotehnice si de 
mecanică fină în valoare de 63.1 
milioane lei. 23 622 km conductori 
electrici izolați. 9 160 tone amoniac 
de sinteză. 9 265 tone îngrășăminte 
chimice. 127 100 mp furnire estetice. 
8 820 mc cherestea. 1 897 mc prefa
bricate din beton, precum si alte 
produse utile economiei naționale.

VALEA JIULUI:
Tehnologii moderne în subteran

Pentru realizarea investițiilor mi
niere in minele din Valea Jiudui 
se promovează tot mai mult ten- 
nologii moderne, de mare produc
tivitate. in vederea sporirii ritmu
lui de execuție a lucrărilor în sub
teran. La întreprinderile miniere 
Lonea si Bărbăteni au fost intro
duse instalații românești de beto- 
nare. care se folosesc ne șantierele 
de amenaiări hidrotehnice. Astfel. 

^a Lonea a fost» construit în subte-

ran. intr-un timp scurt si cu un 
număr redus de oameni, un com
plex de evacuare a apelor, iar la 
Bărbăteni. o casă de mașini de ex
tracție si un olan înclinat la ori
zontul 650 metri. Promovarea noilor 
tehnologii la săparea si betonarea 
unor lucrări miniere are loc în a- 
nroaoe toate cele 13 întreprinderi 
ale Combinatului minier Valea 
Jiului.
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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
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează:
Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite ob

ținute in îndeplinirea și depășirea planului 
național unic de dezvoltare economico-so- 
țială pe anul 1986 în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid în industrie, 
construcții, transporturi și circulația măr
furilor 6e conferă :

— Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", 
Organizației de partid a județului Olt, care 
a ocupat 4 ani consecutiv locul I in între
cerea socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru locul I :

— Organizației de partid a județului 
Vrancea

— Organizației de partid a județului Su
ceava

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

— Organizației de partid a județului Cluj
— Organizației de partid a județului Alba
— Organizației de partid a municipiului 

București
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 

pentru locul III :
— Organizației de partid a județului VII- 

cea
— Organizației de partid a județului Ti

miș
Diplome de Onoare 

Pentru locul IV :
— Organizației de partid a județului Bi

hor
— Organizației de partid a județului Mu

reș
Pentru locul V :

— Organizației de partid a județului Să
laj

— Organizației de partid a județului Vas
lui

Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului Pra

hova
— Organizației de partid a județului Buzău
Art. 2. — în întrecerea socialistă dintre 

organizațiile județene de partid in îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din agricultură în anul 
1986, pe locul I s-a clasat Organizația de 
partid a județului Olt, care prin Decretul 
prezidențial nr. 194/1986 a fost distinsă cu 
titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

Pentru locul II, se conferă :
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a II-a
— Organizației de partid a județului Ti

miș
— Organizației de partid a județului Iași 
*— Organizației de partid a sectorului

agricol Ilfov din subordinea municipiului 
București

Pentru locul III, se conferă :
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a
— Organizației de partid a județului Arad
— Organizației de partid a județului Su

ceava
Se conferă : 

Diplome de Onoare
Pentru locul IV :

— Organizației de partid a județului Alba
— Organizației de partid a județului Bacău

Pentru locul V :
— Organizației de partid a județului Buzău
— Organizației de partid a județului Brașov

Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului Neamț
— Organizației de partid a județului Vilcea
Art. X — Pentru rezultatele deosebite 

obținute în întrecerea dintre consiliile 
populare județene, pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan în anul 1986, se conferă :

„Ordinul Muncii" clasa I. 
pentru locul I :

— Consiliului popular al județului Timiș
— Consiliului popular al județului Olt
— Consiliului popular al județului Neamț

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

— Consiliului popular al județului Su
ceava

— Consiliului popular al județului Bo
toșani

— Consiliului popular al județului Vaslui
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 

pentru locul III :
— Consiliului popular al județului Bihor
— Consiliului popular al județului Vilcea

Diplome de Onoare 
Pentru locul IV :

— Consiliului popular al județului Vran- eea
— Consiliului popular al județului Con

stanta
Pentriț locul V :

— Consiliului popular al județului Iași
— Consiliului popular al județului Mureș

Pentru locul VI :
— Consiliului popular al județului Buzău
— Consiliului popular al județului Brăila
Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite 

obținute In anul 1986 în întrecerea din
tre unitățile industriale, de construcții, din 
agricultură și silvicultură, transporturi și 
telecomunicații, circulația mărfurilor, de 
prestări de servicii și institute de cerce
tare și proiectare, se conferă :

— Schelei de foraj Comănești, județul 
Bacău

— întreprinderii de prospecțiuni și ex
plorări geologice Suceava

— Combinatului 
țul Prahova

— întreprinderii 
rești

— întreprinderii 
Galați, județul Galați

— Uzinei „Cablul românesc" Ploiești, 
județul Prahova

— întreprinderii de produse cărbunoase 
Slatina, județul Olt

— Centralei industriale de produse re
fractare Brașov, județul Brașov

— întreprinderii de garnituri de frină și 
etanșare Rimnicu Sărat, județul Buzău

— Centrului național al industriei 
nautice române București

— întreprinderii 
rești

— întreprinderii 
rești

— întreprinderii 
dicală" București

— întreprinderii
hidraulice Focșani, _____ _ . __

— întreprinderii de frigidere Găești, ju
dețul Dîmbovița

— întreprinderii „Steaua Electrică" 
Fieni, județul Dîmbovița

— întreprinderii de piese radio și semi- 
conductori Băneasa, București

— întreprinderii „Metalica" Oradea, ju
dețul Bihor

— Centralei industriale de echipament 
special București

— întreprinderii Rafinăria Brașov, jude
țul Brașov

— Combinatului de articole tehnice din 
cauciuc Jilava, București

— întreprinderii de fire și fibre poliami- 
dice Roman, județul Neamț

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

— întreprinderii de piese de schimb șl 
utilaje pentru industria chimică Satu Mare, 
județul Satu Mare

— întreprinderii chimice Turda, județul 
Cluj _

— întreprinderii de produse cosmetice 
„Farmec" Cluj-Napoca, județul Cluj

— întreprinderii de alumină Oradea, ju
dețul Bihor

— întreprinderii de hîrtie „Bistrița" 
Prundu Birgăului, județul Bistrița-Năsăud

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

— întreprinderii de produse lemn mobi
lă București

— întreprinderii de materiale izolatoare 
Vaslui, județul Vaslui

— Centralei de exploatare a lemnului 
București

— Întreprinderii țesătoria de matase Si
ghișoara, județul Mureș

— întreprinderii de stofe „Dorobanțul" 
Ploiești, județul Prahova

— întreprinderii de confecții Focșani, ju
dețul Vrancea

— Fabricii de confecții Scornicești, jude
țul Olt

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

— întreprinderii de piele și mănuși Timi
șoara, județul Timiș

— Centralei industriei confecțiilor 
rești

— întreprinderii de industrializare 
nii Bacău, județul Bacău

— întreprinderii de industrializare 
telui Ialomița, județul Ialomița

— întreprinderii piscicole Zau de Cim- 
pie, județul Mureș

— întreprinderii de morărit și panificație 
Dîmbovița, județul Dîmbovița

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

— întreprinderii de vinuri și șampanie 
București

— întreprinderii de vinificație și produse 
spirtoase Constanța

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

— Centralei industrializării tutunului 
București

— întreprinderii poligrafice Sibiu, jude
țul Sibiu

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

— întreprinderii electrocentrale Arad, 
județul Arad

— întreprinderii electrocentrale Rimnicu 
Vilcea, județul Vilcea

— întreprinderii miniere Căpeni, județul 
Covasna

— Minei Fundu Moldovei, județul Su

minier Ploiești, jude-
metalelor rare Bucu-
„Laminorul de tablă"

de mașini
„Timpuri

„Industria

grele
Noi“

aero-
Bucu-
Bucu-

tehnică me
de scule 

județul Vrancea
și elemente

Bucu-
a căr-
a lap-

INDUSTRIE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", ur

mătoarelor unități industriale care 4 ani 
consecutiv au ocupat locul I in întrecerea 
socialistă :

— întreprinderii electrocentralc „Porțile 
de Fier", Drobeta-Turnu Severin, județul 
Mehedinți

— întreprinderii „Turbomecanica" Bucu
rești

— întreprinderii de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" București

— întreprinderii „Electrotimiș" Timișoara, 
județul Timiș

— întreprinderii forestiere de exploatare 
Si transport Rimnicu Vilcea. județul Vilcea

— întreprinderii de porțelan de menaj 
Alba Iulia. județul Alba

— întreprinderii „Textila" Pitești, județul 
Argeș

— întreprinderii de tricotaje si perdele 
Pașcani, județul Iași

— întreprinderii de preparate si conserve 
din carne "București

„Ordinul Muncii" clasa I. 
pentru locul I

— întreprinderii 
județul Dolj

— întreprinderii 
județul Bihor

— întreprinderii 
județul Galați

— întreprinderii 
tul Bihor

— întreprinderii 
tul Hunedoara

— Minei Baia Spric, județul Maramureș
— Schelei de producție petrolieră Drăgă- 

șani, județul Vilcea

electrocentrale
electrocentrale

Craiova,
Oradea,

electrocentrale Galați,

miniere Voivozi, jude-
miniere Paroșeni, jude-

ceava
— Schelei de producție petrolieră Ticlenl, 

județul Gorj
— Schelei de foraj Zădăreni, județul 

Arad
— întreprinderii de prospecțiuni și ex

plorări geologice Cluj, județul Cluj
— Centralei sării și nemetaliferelor 

București
— întreprinderii „Ciocanul" Nădrag, ju

dețul Timiș
— Combinatului metalurgic Cimpia 

TurzH, județul Cluj
— întreprinderii „Carbochim" Cluj-Na

poca, județul Cluj
— întreprinderii mecanice Băilesti, jude

țul Dolj
— întreprinderii de avioane Bacău, jude

țul Bacău
— întreprinderii de construcții aero

nautice Ghimbav, județul Brașov
— întreprinderii mecanice, armături și 

pompe Drobeta-Turnu Severin, județul Me
hedinți

— întreprinderii mecanice de utilaj chi
mic București

— întreprinderii „Mctrom" Brașov, jude
țul Brașov _z

— întreprinderii mecanice Plopeni, jude
țul Prahova

— întreprinderii de celule prefabricate 
Băilești, județul Dolj

— întreprinderii „Microelectronica" Bucu
rești

— întreprinderii „Arădeanca" Arad, ju
dețul Arad

— întreprinderii „Metaloglobus" Bucu
rești

— Centralei industriale de electronică și 
tehnică de calcul București

— întreprinderii chimice „Carbosin" 
Copșa Mică, județul Sibiu

— întreprinderii chimice Orăștie, jude
țul Hunedoara

— întreprinderii Filatura de fire melană 
Botoșani, județul Botoșani

— întreprinderii chimice Dudești, Bucu
rești

— întreprinderii de medicamente Bucu
rești

— întreprinderii de aluminiu Slatina, ju
dețul Olt

— Combinatului de celuloză, hirtie și 
cartoane Zărnești, județul Brașov

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

— Centralei industriale de medicamente 
și cosmetice București

— întreprinderii forestiere de exploata
re și transport Mureș-Reghin, județul 
Mureș

— Combinatului de prelucrare a lemnu
lui Oradea, județul Bihor

— întreprinderii de prelucrare a lemnu
lui Iași, județul Iași

— Combinatului de lianți și azbociment 
Bicaz, județul Neamț

— întreprinderii de sticlărie și porțelan 
Dorohoi, județul Botoșani

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

— întreprinderii textile „Trainica" Pu
cioasa, județul Dimbovița

— întreprinderii „Libertatea" Sibiu, ju
dețul Sibiu

— întreprinderii de tricotaje Roșiori de 
Vede, județul Teleorman

— întreprinderii de tricotaje „Unitatea" 
Sighetu Marmației, județul Maramureș

— întreprinderii de confecții Suceava, 
județul Suceava

— Întreprinderii de piele și încălțăminte 
„Progresul" București

— întreprinderii de piele și Încălțăminte 
„Pionierul" București

— Centralei industriei tricotajelor Bucu
rești

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

telui Timiș
— întreprinderii piscicole Botoșani, ju

dețul Botoșani
— întreprinderii de morărit și panifica

ție Bacău, județul Bacău
— întreprinderii pentru industrializarea 

sfeclei de zahăr Bod, județul Brașov
— întreprinderii de produse zaharoase 

„Feleacul" Cluj-Napoca, județul Cluj
— întreprinderii de vinificație și produ

se spirtoase Vîlcea-Drăgășani, județul 
Vilcea

— întreprinderii pentru producerea și in
dustrializarea legumelor și fructelor Su
ceava, județul Suceava

— Centralei vinificării băuturilor diferite 
și produselor spirtoase București

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

— întreprinderii poligrafice „Bucureștii 
Noi" București

— întreprinderii poligrafice „Filaret" 
București

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii electrocentrale Timișoa
ra, județul Timiș

— întreprinderii electrocentrale „Bistri
ța", județul Neamț

— întreprinderii miniere Sălaj-Sărmășag, 
județul Sălaj

— Carierei miniere Vețel, județul Hune
doara

— Schelei de producție petrolieră Berea, 
județul Buzău

— Schelei de foraj Moreni, județul Dîm
bovița

— întreprinderii de prospecțiuni și explo
rări geologice Hunedoara

— întreprinderii de prelucrare a alumi
niului Slatina, județul Olt

— întreprinderii de țevi Zalău, județul 
Sălaj

— întreprinderii de produse abrazive 
Birlad, județul Vaslui

— întreprinderii „Automecanica" Mo
reni. județul Dimbovița

— întreprinderii de utilaje și piese de 
schimb Botoșani, județul Botoșani

— întreprinderii de echipament hidra
ulic Rimnicu Vilcea, județul Vilcea

— întreprinderii de motoare electrice Pi
tești, județul Argeș

— întreprinderii „Electromureș" Tirgu 
Mureș, județul Mureș

— întreprinderii „Electroaparataj" Bucu
rești

— întreprinderii de ferite Urziceni, jude
țul Ialomița

— întreprinderii „Ambalajul metalic" Ti
mișoara. județul Timiș

— Centralei industriale mecanice și de 
articole casnice București

— întreprinderii de utilaj chimic Bor- 
zești, județul Bacău

— întreprinderii Rafinăria „Crișana" Su- 
placu de Barcău, județul Bihor

— Fabricii de anvelope Luduș, județul 
Mureș

— întreprinderii de articole tehnice din 
cauciuc Brașov, județul Brașov

— Combinatului de îngrășăminte chimice 
Năvodari, județul Constanța

— întreprinderii de medicamente „Bio- 
farm" București

— întreprinderii „Progresul" Ploiești, ju
dețul Prahova

— Combinatului de celuloză și hirtie 
„Letea" Bacău, județul Bacău

— întreprinderii forestiere de exploatare 
și transport Piatra Neamț, județul Neamț

— întreprinderii de mobilă tapițată si 
produse de tapițerie „Relaxa" Mizil, jude
țul Prahova

— întreprinderii materiale de construc
ții Timișoara, județul Timiș

— întreprinderii de faianță și sticlărie 
„Faimar" Baia Mare, județul Maramureș

— Fabricii Filatura de bumbac Urlați, ju
dețul Prahova

— întreprinderii Filatura de bumbac 
Cimpulung Moldovenesc, județul Suceava

— întreprinderii pentru articole de sport 
„Camping" Urziceni. județul Ialomița

— întreprinderii Filatura și țesătoria de 
lină Suceava, județul Suceava

— întreprinderii de tricotaje Caracal, Ju
dețul Olt

— întreprinderii de confecții și tricotaje 
București

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

— Fabricii de încălțăminte Cimpulung 
Moldovenesc, județul Suceava

— Centralei industriei confecțiilor Sibiu, 
județul Sibiu

— întreprinderii de industrializare a căr
nii Timiș, județul Timiș

— întreprinderii de industrializare a lap
telui Iași, județul Iași

— întreprinderii de industrializare a lap
telui București

— întreprinderii piscicole Timișoara, ju
dețul Timiș

— întreprinderii de morărit și panificație 
Vilcea, județul Vilcea

— întreprinderii de ulei Constanța, ju
dețul Constanța

— întreprinderii de țigarete București-
— întreprinderii pentru producerea șl 

industrializarea legumelor și fructelor 
Tecuci, județul Galați

— Centralei industriale de morărit și pa
nificație București

— Combinatului poligrafic „Casa Scin- 
teii" București

CONSTRUCȚII
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 

următoarelor unități, care 4 ani consecutiv 
au ocupat locul I în întrecerea socialistă :

— 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 I, 
pentru locul I :

— Centralei antrepriză generală de con
strucții industriale București

— întreprinderii pentru amenajarea com
plexă și exploatare a riului Dîmbovița, 
București

— Trustului antrepriză generală „Car- 
pați“ București

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

— Trustului antrepriză generală de mon
taj utilaj chimic București

— Trustului antrepriză generală de con- 
strucții-montaj și reparații Brașov

— Trustului antrepriză generală de con- 
strucții-montaje miniere București

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

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 
pentru locui III :

— 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-montaj Vilcea, județul Vilcea

AGRICULTURĂ
Șl SILVICULTURĂ

Unități din agricultura de stat 
și silvicultură

zootehnioe mixte Burdujeni. județul Su
ceava

— Asociației economice intercooperatiste 
viticole Aliinanu. județul Constanta

— Asociației economice 'intercooperatiste 
pomicole Fălticeni, județul Suceava

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

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

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

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

„Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru locul I :

— întreprinderii agricole de stai Studina, 
județul Olt

— întreprinderii agricole de stat Frej- 
mer, județul Brașov

— întreprinderii agricole de stat Huși, 
județul Vaslui

— Asociației economice cooperatiste și 
de stat — sere Arad

— întreprinderii avicole de stat Piatra 
Neamț, județul Neamț

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Timișoara, județul Timiș

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Scornicești, județul Olt

— Centralei pentru producția avicolă 
București

— Inspectoratului silvio județean Vaslui, 
județul Vaslui

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

— întreprinderii agricole de stat Peciu 
Nou. județul Timiș

— întreprinderii agricole de stat Urleas- 
ca. județul Brăila

— întreprinderii agricole de stat Recaș, 
județul Timiș

— întreprinderii de stat pentru creș
terea și ingrășarea porcilor Tomești, ju
dețul Iași

— întreprinderii agricole de stat Bucium, 
județul Iași

— întreprinderii de sere Codlea, județul 
Brașov

— întreprinderii agricole de stat Co
dlea, județul Brașov

— întreprinderii avicole de stat Constan
ța, județul Constanța

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Gottlob, județul Timiș

— Inspectoratului silvic județean Timiș, 
județul Timiș

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii agricole de stat Redea, 
județul Olt

— întreprinderii agricole de stat Jidvei, 
județul Alba

— întreprinderii agricole de stat Ale
xandria, județul Teleorman

— întreprinderii agricole de stat Cotețtl, 
județul Vrancea

— întreprinderii de sere Oradea, Județul 
Bihor

— întreprinderii agricole de stat Teremia 
Mare, județul Timiș

— întreprinderii agricole de stat Lie- 
bling, județul Timiș

— întreprinderii avicole de stat Cristuru 
Secuiesc, județul Harghita

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Pecica, Județul Arad

— Inspectoratului silvic județean Bacău, 
județul Bacău

— Inspectoratului silvic județean Neamț, 
județul Neamț

Unități cooperatiste în agricultură
Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, 

pentru locul I :
de producție

de

de
de
de
de

producție

producție
producție
producție
producție
producție 
producție

— Cooperativei agricole 
Colonești, județul Olt

— Cooperativei agricole 
Petrești, județul Dîmbovița

— Unității agroindustriale Bacău, jude
țul Bacău

— Cooperativei agricole 
Bodeșli, județul Neamț

— Cooperativei agricole 
Cezieni, județul Olt

— Cooperativei agricole 
Movileni, județul Iași

— Cooperativei agricole
„Ogorul" Pecica, județul Arad

— Cooperativei agricole de 
Topolovățu Mare, județul Timiș

— Cooperativei agricole de 
Ciurea, județul Iași

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Uricani, județul 
Iași— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Vaslui, județul 
Vaslui

— Asociației economice intercooperatiste 
de creșterea vacilor pentru lapte Mărgi
neni, județul Bacău

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea și ingrășarea bovinelor 
Scinteia, județul Ialomița

— Asociației economice intercooperatiste 
pomicole Rădășcni, 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 
Piatra Neamț, județul Neamț

— Cooperativei agricole 
Periam, județul Timiș

— Cooperativei agricole 
Bivolari, județul Iași

— Cooperativei agricole

producție
de
de
de

producțio
producție
producție

Jilava, sectorul agricol Ilfov, București
— Cooperativei agricole 

Mureșeni, județul Mureș
— Unității agroindustriale
— Cooperativei agricole 

Măgurele, județul Prahova
— Asociației economice intercooperatiste

Sentru creșterea păsărilor Buhuși, județul 
iacău
— Asociației economice intercooperatiste 

pentru creșterea păsărilor Brădești, jude
țul Dolj

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Lumina, județul 
Constanța

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea și ingrășarea porcilor 
Salcia, județul Teleorman

— Asociației economice intercooperatiste 
pomicole Suraia, județul Vrancea

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

— Consiliului unic agroindustrial de 
și cooperatist Ciurea, județul Iași

— Consiliului unic agroindustrial de 
și cooperatist Petrești, județul Dîmbovița.

de producție
Constanța 
de producție

stat
stat
stat

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

— Cooperativei agricole de producție 
Fibis, județul Timiș

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

— Cooperativei agricole de producție Ro
mos, județul Hunedoara

— Cooperativei agricole de producție 
Foieni, județul Satu Mare

— Unității agroindustriale Sfintu Gheor- 
ghe, județul Covasna

— Cooperativei agricole de producție 
Ghilad, județul Timiș

— Cooperativei agricole de producție 
Nicolae Bălcescu, județul Bacău

— Asociației economice intercooperatiste 
de creștere a vacilor pentru lapte Gălă- 
nești, județul Suceava

— Asociației economice intercooperatiste

TRANSPORTURI
Șl TELECOMUNICAȚII

„Ordinul Muncii" clasa I. 
pentru locul I :

— Regionalei de căi ferate Brașov
— Depoului de cale ferată Cluj
— Stației de cale ferată Iași
— întreprinderii de transporturi auto 

Gorj
— Administrației fluviale a Dunării de 

Jos, Galați, județul Galați
— Direcției județene de poștă și teleco

municații Brăiila, județul Brăila
— Centralei industriale de reparații auto București
— întreprinderii de transport naval și 

auto „Delta Dunării" Tulcea, județul 
Tuicea

— întreprinderii de transporturi speciali
zate pentru agricultură Buzău, județul 
Buzău

— întreprinderii de transporturi și uti
laje pentru construcții Rovinari, județul 
Gorj

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

— Regionalei de căi ferate București
— Depoului de cale ferată Caransebeș, 

Județul Caraș-Severin
— Stației de cale ferată Arad, județul Arad
— întreprinderii de transporturi auto

Mureș
— întreprinderii de navigație fluvială

„NAVROM" Galați, județul Galați
— Direcției județene de poștă și teleco

municații Suceava
— Centralei mecanice de material rulant 

București
— întreprinderii de transporturi speciali

zate pentru agricultură Teleorman, județul 
Teleorman

— întreprinderii de transport auto pen
tru produse petroliere „PECO" București

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. 
pentru locul III :

— Regionalei de căi ferate Cluj-Napoca, 
Județul Cluj

— Depoului de cale ferată Galați, jude
țul Galați

ferată Borzești, jude-— Stației de cale 
țul Bacău

— întreprinderii 
Dolj, județul Dolj

— întreprinderii 
București

— Direcției județene _
municații Ialomița, județul Ialomița

— întreprinderii de transporturi specia
lizate pentru agricultură Constanța, județul 
Constanța

— întreprinderii de aprovizionare, desfa
cere, transport pentru industria chimică 
București

de
de

transporturi auto
aviație utilitară

de poștă și telecO'

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste* 

întreprinderii de turism, hoteluri și res
taurante București, care 4 ani consecutiv a 
ocupat locul I în întrecerea socialistă

„Ordinul Muncii" clasa I. 
pentru locul I :

— întreprinderii comerciale de stat Ma
gazinul „Universal" București

— întreprinderii comerciale de stat mixte 
Huși, județul Vaslui

— întreprinderii comerțului cu ridicata 
pentru produse alimentare București

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

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

— întreprinderii de comerț exterior 
„Dunărea" București

— Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor Neamț, județul Neamț

— Cooperativei de producție, achiziții șt 
desfacere a mărfurilor Olănești, județul 
Vilcea

— Cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Scornicești, județul 
Olt

— întreprinderii economice de odihnă 
Sinaia, județul Prahova

— întreprinderii balneoclimaterice Vatra 
Dornei, județul Suceava

— Oficiului Național de Turism „Carpați" 
Brașov, județul Brașov

— Oficiului județean de turism Neamț, 
județul Neamț

— întreprinderii județene pentru recupe
rarea si valorificarea materialelor refolosi- 
bile Mehedinți, județul Mehedinți

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

— întreprinderii comerciale de stat mix
te Caracal, județul Olt

— întreprinderii comerciale de stat măr
furi industriale Satu Mare, județul Satu 
Mare

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

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

— întreprinderii de comerț exterior 
„Tehnoimportexport" București

— Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor Gorj, județul Gorj

— Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor Timiș, județul Timiș

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

— întreprinderii balneoclimaterice Sin- 
georz-Băi, județul Bistrița-Năsăud

— întreprinderii economice de odihnă 
Predeal, județul Brașov
,— Oficiului județean de turism Bistrița- 

Năsăud, județul Bistrița-Năsăud
— Oficiului de control al mărfurilor 

București
— întreprinderii județene pentru recupe

rarea si valorificarea materialelor refolo- 
sibile Maramureș, județul Maramureș

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. 
pentru locul III :

— întreprinderii de comerț exterior
„ROMTRANS" București

— întreprinderii comerciale de stat măr
furi alimentare Slatina, județul Olt

— întreprinderii comerțului cu ridicata 
pentru mărfuri textile, încălțăminte Plo
iești, județul Prahova

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentație publică Iași

— Uniunii județene a cooperativelor de

producție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor Olt. județul Olt

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

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

— întreprinderii balneoclimaterice Sova- 
ta. județul Mureș

— Oficiului Județean de turism Gorj, 
județul Gorj

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

GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Șl PRESTĂRI DE SERVICII

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Botoșani, județul 
Botoșani

— întreprinderii Județene de transport 
local Timiș, județul Timiș

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Suceava, județul Suceava

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Galați, județul Galați

— Cooperativei „Petrodava" Piatra Neamț, 
județul Neamț

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

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Olt, județul Olt

— întreprinderii județene de transport 
local Vrancea, județul Vrancea

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Botoșani, județul Botoșani

— Cooperativei „Mobilă și tapițerie" 
București

— Cooperativei „Arta aplicată" București
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 

pentru locul III :
— întreprinderii județene de gospodărie 

comunală și locativă Vaslui, județul Vaslui
— întreprinderii județene de gospodărie 

comunală și locativă Neamț, județul Neamț
— întreprinderii județene de transport 

local Buzău, județul Buzău
— Uniunii județene a cooperativelor meș

teșugărești Constunța. județul Constanta
— Cooperativei „Instalatorul" București
— Cooperativei „Ancora" Constanta, ju

dețul Constanta
— Cooperativei „Progresul" Rimnicu Vil

cea, județul Vilcea

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" In
stitutului de cercetări chimice București, 
care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in 
Întrecerea socialistă

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

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

pentru locul II :
— Institutului de cercetare științifică șl 

Inginerie tehnologică pentru electrotehnică 
București
Ordinul „Meritul Științific" clasa a IlI-a, 

pentru locul III :
— Institutului de fizică si inginerie nu

cleară București

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE 

TEHNOLOGICĂ Șl PROIECTARE
Ordinul „Meritul Științific" clasa I, 

pentru locul I :
— Institutului de cercetare științifică șl 

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

pentru locul II :
— Institutului de cercetare științifică șl 

inginerie tehnologică pentru industria con
strucțiilor de mașini. București
Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, 

pentru locul III :
— Institutului de reactori nucleari ener

getici Pitești, județul Argeș

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE MINISTERELOR

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" In
stitutului pentru proiectări de secții si uzi
ne metalurgice „IPROMET" București, care 
4 ani consecutiv a ocupat locul I în între
cerea socialistă

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

— Institutului de studii și proiectări pen
tru îmbunătățiri funciare București

— Institutului de studii și proiectări hi
drotehnice București

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
„Ordinul Muncii" clasa I.

pentru locul I :
— Institutului de proiectare județean 

Timiș
„Ordinul Muncii" clasa a II-a. 

pentru locul II :
— Institutului de proiectare județean 

Brașov
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. 

pentru locul III :
— Institutului do proiectare județean 

Dolj

INSTITUTE SI STAȚIUNI
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 
INGINERIE TEHNOLOGICĂ 

SI PRODUCȚIE 
DIN AGRICULTURĂ

„Ordinul Muncii" clasa I 
pentru locul I :

— Stațiunii de cercetare și producție 
pomicolă Strejești — Simburești, județul 
Olt

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

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

— Stațiunii de cercetări agrozootehnice 
Oradea, județul Bihor

„Ordinul Muncii", clasa a III-su 
pentru locul III :

— Institutului de cercetare și producție 
pentru pomicultură Pitești — Mărăcincni, 
județul Argeș

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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PLENARA COMUNĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Șl A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

Din cuvintul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION RADU
Mult stimate și iubite to

varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi -permiteți să 

aduc acum, in preajma aniver
sării a 22 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidu
lui, omagiul fierbinte al tutu
ror oamenilor muncii din ju
dețul Brașov, adresat cu 
nețărmurită dragoste și adincă 
recunoștință dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. care vă 
bucurați de aleasa prețuire a 
întregului nostru popor, pentru 
activitatea eroică desfășurată 
spre binele și fericirea națiunii, 
pentru pacea și progresul ome
nirii. pentru vasta operă social- 
politică prin care ați dezvoltat 
tezaurul teoriei și practicii re
voluționare, pentru grandioase
le infăptuiri ce vor purta, prin 
timp. însemnele luminoase ale 
înțelepciunii, realismului și cu
tezanței.

Cu profunde sentimente de 
stimă și respect îndeplinesc do
rința oamenilor muncii din 
județul Brașov de a vă adresa 
și cu acest prilej, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. oma
giul nostru vibrant pentru ac
tivitatea prestigioasă pe care o 
desfășurați, alături de genialul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca eminent 
om politic și ilustru savant, 
pentru contribuția strălucită pe 
care o aduceți la propășirea 
neîntreruptă a scumpei noastre 
patrii, la înflorirea fără prece
dent a științei, învățămintului 
și culturii românești, la afir
marea în lume a idealurilor de 
prietenie, colaborare și pace.

Vorbitorul a arătat că. prin 
aplicarea in viață a orientări
lor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 88 de unități 
economice din județul Brașov, 
intre care se află și cele două 
mari întreprinderi de tractoare 
și de autocamioane, și-au înde
plinit și depășit prevederile pla
nului la producția-marfă indus
trială, o atenție deosebită fiind 
acordată producției pentru ex
port.

Urmărind consecvent sarcini
le trasate de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, cu prilejul vi
zitei de lucru efectuate in ju
dețul nostru, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu — a spus vorbitorul 
—, am trecut' la realizarea unor 
programe ample pentru ridica
rea nivelului tehnic șl calitativ

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘERBAN TEODORESCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Permiteți-mi ca, in numele 

tuturor constructorilor de ma
șini, să exprim, de la această 
inaltă tribună, cele mai alese 
sentimente de stimă și profund 
respect, întreaga noastră recu
noștință și gratitudine pen
tru neobosita activitate re
voluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ilustru om 
politic. Erou intre eroii neamu
lui, strălucit promotor al păcii 
și colaborării cu toate popoarele 
lumii, consacrată progresului 
neîntrerupt al patriei, perfec
ționării continue a relațiilor e- 
conomice și sociale, ridicării 
României socialiste în rindul 
țărilor mediu dezvoltate.

Folosesc acest prilej pentru 
a adresa un respectuos omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, emi
nent om politic, savant de lar
gă recunoaștere internațională, 
pentru sprijinul deosebit pe 
care ni-1 acordă in permanență 
pentru perfecționarea organi
zării și modernizarea produc
ției, pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor 
realizate in ramura construc
țiilor de mașini.

Așa cum ați apreciat dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, in actua
la etapă de dezvoltare oalitativ- 
intensivă a economiei naționa
le, ramurii construcțiilor de 
mașini îi revin sarcini deo
sebite privind introducerea ce
lor mai noi și eficiente tehnolo
gii de fabricație, realizarea u- 
nor produse și subansamble su
perioare calitativ, competitive 
pe piața internațională, produse 
inglobind cit mai puțină mate
rie primă și cit mai multă inte
ligență românească. Sint bine 
cunoscute uriașul salt cantita
tiv, dar mai ales calitativ înre
gistrat in ultimii 22 de ani in 
construcția de mașini, larga di
versificare a produselor. Tre
buie să recunoaștem deschis. în 
spirit autocritic, că rezultatele 
obținute de constructorii de 
mașini nu pot fi mulțumitoare, 
ținind seama de potențialul 
material și uman de care dispu
nem, de capacitatea creatoare a 
muncitorilor și cadrelor de con
cepție. ■

In spiritul exigentelor for
mulate de dumneavoastră, ac
ționăm cu fermitate pentru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GLIGOR URS

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși.
In numele comuniștilor, al tu

turor oamenilor muncii de la 

al tractoarelor și‘ autocamioane
lor. al altor produse, pentru a- 
similarea de produse noi. la ni
velul cerut pe piața mondială.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar gene
ral, că vom acționa cu maximă 
fermitate pentru a transpune 
neabătut in viață măsurile in
dicate de dumneavoastră pri
vind folosirea optimă a capa
cităților de producție, a mate
rialelor și energiei, mai buna 
organizare și modernizare a 
producției. întărirea ordinii, 
disciplinei și răspunderii la ni
velul centralelor industriale — 
ca titulare de plan —. pentru 
realizarea tuturor indicatorilor 
de eficiență economică, a me
canismului economlco-financiar. 
autogestiunii financiare și au- 
togospodăririi.

Ilustrind uriașa capacitate de 
înțelegere științifică a cerințe
lor obiective ale progresului so
cial. cutezanța novatoare și re
alismul profund care definesc 
geniala dumneavoastră perso
nalitate, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. im
presionanta vocație de a pune 
in valoare resursele materiale 
și spirituale ale națiunii noas
tre, capacitatea strălucită de a 
găsi soluții optime pentru toate 
problemele evoluției armonioase 
și echilibrate a economiei na
ționale, proiectul Planului de 
dezvoltare economico-soclală pe 
anul 1988. prevederile sale, față 
de care imi declar deplinul a- 
cord, corespund întru totul o- 
biectivelor de esență revoluțio
nară stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

Exprimind incă o dată hotă- 
rirea fermă de a acționa în toa
te domeniile cu înalt spirit re
voluționar, pentru a cinsti Con
ferința Națională a partidului 
și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii prin re
alizarea exemplară a sarcinilor 
de plan, vă rog să-mi îngăduiți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, 
ca. in numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor județului 
Brașov, să vă adresăm — o dată 
cu acest angajament solemn 
— urările noastre muncitorești 
de ani multi, de multă sănăta
te și energie creatoare, de noi 
și grandioase înfăptuiri in mun
ca pe care o desfășurați. cu 
inflăcărat patriotism și eroism 
fără seamăn, pentru înflorirea 
multilaterală in glorie, măreție, 
demnitate și pace a scumpei 
noastre patrii. Republica Socia
listă România.

creșterea răspunderii cadrelor 
la toate nivelurile, pentru per
fecționarea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor colec
tive de conducere, pentru creș
terea rolului centralelor ca titu
lare de plan în realizarea sar
cinilor de producție ale uni
tăților din subordine. pentru 
intărirea ordinii și disciplinei 
la fiecare loc de muncă. Acor
dăm o atenție deosebită înde
plinirii măsurilor cuprinse in 
programele de perfecționare a 
organizării și modernizare a 
producției.

Acționăm. în spiritul îndru
mărilor date de tovarășa Elena 
Ceaușescu privind intensifi
carea colaborării dintre unită
țile noastre productive, insti
tutele de cercetare-proiectare 
de profil și din invățămintul 
superior, pe linia modernizării 
produselor și a proceselor de 
fabricație.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economică și 
socială pe anul 1988 cuprinde 
importante sarcini pentru con
strucția de mașini care decurg 
din necesitatea accelerării și 
dezvoltării intensive, pe mai 
departe, a economiei românești. 
Dispunem de condiții tehnice, 
materiale și umane pentru 
creșterea performanțelor, di
versificarea in continuare și 
îmbunătățirea calității produse
lor. In acest sens, vorbitorul a 
prezentat o serie de preocupări 
ale conducerii ministerului, mă
surile luate pentru diminuarea 
costurilor de producție.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : In consens cu politicii 
externă de largă deschidere 
promovată de România, expor
tul construcției de mașini este 
prevăzut să crească. Un loc im
portant îl ocupă cooperarea in
dustriei noastre cu parteneri 
din țările socialiste, din țările 
in curs de dezvoltare, din sta
tele industriale dezvoltate.

Exprimîndu-mi deplinul acord 
cu documentele aflate in dezba
terea plenarei, doresc să vă 
asigur pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că puterni
cul detașament de constructori 
de mașini își va mobiliza în
treaga putere de muncă pentru 
Îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin. intimpinind Conferința Na
țională a partidului cu rezul
tate demne de încrederea acor
dată ramurii noastre. contri
buind astfel la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului.

Combinatul metalurgic Cimpia 
Turzii. vă rog să-mi ingăduiți 
să dau glas celor mai alese sen
timente de stimă, profundă re
cunoștință și nețărmurită dra
goste față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător al partidului și ță

rii. ctitor al României moderne, 
personalitate proeminentă a 
vieții internaționale. marele 
erou al păcii, care ați ridicat pe 
treptele deplinei afirmări . vo
cația constructivă și creatoare 
a poporului" rdinân. conducînd 
cu clarviziune și strălucire des
tinele scumpei noastre patrii 
pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului. Ne ex
primăm profunda recunoștință 
pentru inestimabila dumnea
voastră contribuție la creșterea 
necontenită a rolului conducă
tor al partidului in societate, 
pentru imprimarea, in intreaga 
activitate, a unui stil de muncă 
dinamic, revoluționar, pătruns 
de o inaltă responsabilitate 
pentru prezentul și viitorul pa
triei.

Exprimăm cele mai alese sen
timente de gratitudine și inalt 
respect, nemărginita noastră 
considerație mult stimatei tova
rășe Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului șl sta
tului. om de știință de largă re
cunoaștere internațională, pen
tru activitatea generoasă pe 
care o desfășoară pentru înflo
rirea patriei, a științei româ
nești. pentru dezvoltarea con
tinuă a învățămintului și cultu
rii țării noastre.

Plenara noastră — expresie a 
cadrului profund democratic de 
participare a oamenilor muncii 
la conducerea vieții economico-' 
sociale, instituit de dumnea
voastră in urmă cu 20 de ani — 
își desfășoară lucrările în at
mosfera de puternică mobiliza
re in care intregul ‘popor ac
ționează pentru indeplinirea e- 
xemplară â sarcinilor de plan

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN FOLEA

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să ra

portez plenarei că. pe primele 
cinci luni ale acestui an. indus
tria extractivă a obținut rezul
tate mai bune decit in aceeași 
perioadă a anului trecut. în
deosebi la lignit, huilă pentru 
cocs si semicocs. plumb, zinc si 
cupru în concentrate, la o serie 
de produse nemetalifere, reali- 
zindu-se o producție-marfă in
dustrială mai mare cu 450 mi
lioane lei.

Cu toate acestea, rezultatele 
pe cinci luni nu sint de natură 
să ne mulțumească. întrucit la 
unele produse de bază realizările 
nu se situează Ia nivelul sarci
nilor de olan. Referindu-se la 
nerealizările înregistrate, vorbi
torul a subliniat că acestea se 
datorează si stilului de muncă 
al organelor colective de con
ducere, care nu urmăresc întot
deauna cu consecventă aplica
rea măsurilor aprobate de adu
nările generale ale oamenilor 
muncii, nu stimulează încă su
ficient inițiativele in direcția 
sporirii calității si eficientei 
muncii, iar unele măsuri menite 
să ducă la folosirea utilajelor 
și instalațiilor la indicii planifi
cați sint aplicate cu întîrziere.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general — a 
spus vorbitorul — că. in pre
zent. în centrul preocupărilor 
noastre se situează aplicarea 
fermă a măsurilor stabilite pen
tru lichidarea acestor neaiun- 
suri. pentru realizarea sarcinilor 

pe acest an, in condiții calita
tive și de eficiență ridicată, 
ferm hotărit șă intîmpine Con
ferința . Națională a partidului 
și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii cu noi și 

* prestigioase realizări in muncă.
în continuare, vorbitorul s-a 

referit la realizările metalur- 
gișlilor din Cimpia Turzii, la 
măsurile stabilite de ridicare a 
întregii munci la un nivel su
perior de eficientă, pentru re
cuperarea răminerilor in urmă 
și infăptuirea integrală a pla
nului pe luna iunie și pe in
tregul an.

Referindu-se la sarcinile ce 
revin colectivului pe anul vii
tor. cind vor trebui realizate 
produse noi. cu grad inalt <ie 
prelucrare, vorbitorul a relevat 
atenția ce va fi acordată infăp- 
tuirii exemplare a planului de 
export, prin realizarea de pro
duse de inalt nivel tehnic și cu 
un grad superior de valorifi
care.

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a spus in încheiere vorbitorul, 
că metalurgist» din Cimpia 
Turzii. urmind strălucitul dum
neavoastră exemplu de abnega
ție și dăruire revoluționară, vor 
face totul pentru îndeplinirea 
planului pe 1987 la un inalt ni
vel tehnic și calitativ și pregă
tirea producției pe anul viitor, 
aducindu-și. astfel, contribuția 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului. la inălțarea patriei noas
tre pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului.

de plan pe luna iunie și pe se
mestrul II, de care vor depinde, 
in oea mai mare măsură, re
zultatele ce le vom obține în 
1988 și in anii următori ai ac
tualului cincinal.

Prevederile proiectului Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei pe anul 1988, elaborat prin 
contribuția hotăritoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, reflec
tă consecvența cu care partidul 
nostru acționează pentru crește
rea tot mai puternică a bazei 
de materii prime minerale și de 
combustibili, pentru valorifica
rea și gospodărirea superioară a 
tuturor resurselor, ca o cerință 
esențială pentru dezvoltarea în 
continuare, în ritm susținut, a 
întregii noastre economii.

In tot ceea ce întreprindem 
pentru realizarea prevederilor 
planului pe anul in curs și pe 
anul viitor, a arătat vorbitorul, 
vom acorda cea mai mare aten
ție aplicări! proceselor și teh
nologiilor celor mai avansate 
în cercetarea geologică și in 
producție.

Aducem și cu acest prilej cele 
mai alese mulțumiri mult sti
matei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului 
și statului nostru, savant de 
renume mondial, care, in cadrul 
preocupărilor sale pentru pro
movarea largă a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, ne-a acordat un 
sprijin deosebit în aplicarea 
măsurilor de creștere a gradu
lui de recuperare a substanțe
lor minerale utile din zăcămin
te și de valorificare superioară 
a acestora.

îmi exprim adeziunea deplină 
la intreaga politică externă a 

partidului și statului nostru, la 
inițiativele, demersurile și ac
țiunile de largă audiență și a- 
preciere internațională între
prinse de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Mare Erou 
al păcii, pentru infăptuirea as
pirațiilor vitale ale popoarelor 
de a-și făuri o viață liberă, 
demnă, eliberată de amenința
rea armelor și a războaielor.

In numele Consiliului de con
ducere al Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei, al tutu
ror oamenilor muncii din in
dustria extractivă, vă rog să 
primiți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mulțumirile și recunoștința 
noastră fierbinte pentru spriji

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
LINA CIOBANU

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tova
rășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îmi îndeplinesc misiunea de 

onoare de a exprima și de la 
această tribună a democrației 
muncitorești revoluționare oma
giul nostru fierbinte mult sti
matului conducător al partidu
lui și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acum, in 
preajma aniversării Congresu
lui al IX-lea al P.C.R.

Acționind cu supremă răspun
dere, cu abnegație șl cutezanță 
revoluționară, animat de oele 
mai inalte sentimente umanis
te, ați organizat și conduceți 
opera de edificare socialistă a 
patriei in strînsă legătură cu 
poporul și pentru popor, ctito
rind cea mai rodnică epocă din 
istoria României, o epocă a pro
gresului și înfloririi patriei 
noastre socialiste, pe care pe 
drept cuvint intreaga na
țiune, cu stimă și recu
noștință, a denumit-o „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Adresăm, de asemenea, res
pectuoase mulțumiri mult iubi
tei și stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului, savant de lar
gă recunoaștere internațională 
pentru contribuția remarcabilă 
pe care o aduce la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, la dezvol
tarea necontenită a patriei 
noastre. Vă mulțumesc din ini
mă, mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu, și pen
tru indicațiile recente ce mi 
le-ați dat cu privire la îmbună
tățirea int,regii noastre activi
tăți.

Permiteți-mi ca încă de la 
început să-mi exprim acordul 
deplin cu conținutul documen
telor supuse dezbaterii plenarei 
și să subliniez contribuția de
terminantă, hotăritoare, a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea științifică a pro
iectului de plan pe anul 1988, 
însemnătatea deosebită a indi
cațiilor și orientărilor ce ne-au 
fost date cu prilejul analizelor 
privind asigurarea creșterii in
tensive a economiei, ridicării 
eficienței in toate domeniile de 
activitate.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general — a 
spus în continuare vorbitoarea 
— că avem capacitatea tehnică 
și organizatorică de a elimina 
neindeplinirile care s-au mani
festat in activitatea noastră,. că 
dispunem de resursele materia
le și umane în vederea obține

nul, permanent pe care îl dați 
acestei ramuri importante a e- 
conomiei naționale, pentru con
tribuția dumneavoastră deter
minantă la dezvoltarea puter
nică, prin forțe proprii, a bazei 
de materii prime și energetice 
a țării. Vă asigurăm că vom ac
ționa cu și mai multă fermitate 
pentru aplicarea in viață a 
orientărilor și indicațiilor date 
de dumneavoastră, că vom mun
ci cu inaltă răspundere și dă
ruire patriotică, revoluționară, 
pentru a întimpina Conferința 
Națională a partidului cu reali
zări superioare in producție, in 
infăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XlII-lea pentru 
actuala etapă de dezvoltare a 
patriei.

rii in perioada imediat următoa
re a unei îmbunătățiri substan
țiale 'a activității in fiecare u- 
nitate din industria ușoară. Ac- 
ționind in spiritul indicațiilor 
date de dumneavoastră, fiecare 
unitate economică se va prezen
ta, la sfirșitul anului, cu planul 
indeplinit.

In ceea oe privește realizarea 
producției de export, am pre
văzut măsuri pentru programa
rea, pregătirea și lansarea cu 
prioritate in fabricație a produ
selor in toate întreprinderile 
specializate pentru export, 
pentru soluționarea operativă 
cu toată răspunderea a pro
blemelor aprovizionării teh- 
nico-materiale și livrării rit
mice a Întregului fond de mar
fă la nivelul sarcinii stabilite.

Ampla acțiune de perfecțio
nare a organizării și de moder
nizare a proceselor de producție, 
dezbaterile din adunările gene
rale și din organele de condu- 
oere colectivă în spiritul indica
țiilor și orientărilor date de 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, au permis punerea 
in valoare a noi rezerve și, 
prin aceasta, posibilitatea pre
vederii unor creșteri ale pro- 
ducției-marfă față de planul pe 
acest an, a producției nete, a 
unui grad de folosire intensivă 
a capacităților de producție fi
zică, a unor ritmuri și dinamici 
superioare față de prevederile 
din Directivele celui de-al XIII- 
lea. Congres al partidului.

Beneficiind — asemenea tutu
ror ramurilor economiei națio
nale — de sprijinul și îndru
marea permanente ale tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Națio
nal al Științei și Invățămîntu- 
lui, am situat în centrul preo
cupărilor noastre de fundamen
tare și îmbunătățire a indicato
rilor de plan știința, tehnica și 
tehnologia moderne.

Mulțumindu-vă și cu această 
ocazie pentru sprijinul perma
nent acordat industriei ușoa
re, vă încredințez, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pe mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu 
că. insuflețiți de exemplul 
dumneavoastră personal de dă
ruire și pasiune revoluționară, 
de slujire devotată a interese
lor poporului nostru, vom ac
ționa cu toată energia și capa
citatea pentru transpunerea 
neabătută în viață a politicii 
științifice-revoluționare a par
tidului, pentru aplicarea întoc
mai a orientărilor și indicații
lor date de dumneavoastră.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CAROL DINA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Plenara comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și 
a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale are loc 
in condițiile in care poporul nos
tru este ferm angajat, cu toate 
forțele, in dezvoltarea intensivă 
a economiei naționale, așezarea 
1a baza intregii activități eco
nomice a celor mai noi cuceriri 
in știință și tehnică, realizarea 
unei noi calități a muncii și 
vieții, trecerea la un nou stadiu 
de dezvoltare a României libere 
și suverane, obiective stabilite 
de cel de-al XlII-lea Congres 
al partidului.

Doresc să exprim și cu acest 
prilej, mult stimate tovarășe 
secretar general, cele, mai alese 
sentimente de prețuire, izvorîte 
dint.r-o inaltă îndatorire de con
știință. respect și admirație, pen
tru contribuția dumneavoastră 
determinantă la rezolvarea ce
lor mai importante probleme ale 
dezvoltării țării noastre, la mo
bilizarea energiilor creatoare 
ale tuturor oamenilor muncii 
pentru infăptuirea măsurilor de 
dezvoltare intensivă a economiei 
românești. Aducem un vi
brant omagiu gindirii creatoare 
a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
izvorită din cunoașterea pro
fundă a realităților din toate 
localitățile patriei, din marile 
uzine, viziunii și cutezanței sale 
revoluționare în abordarea des
chisă, originală a celor mai 
complexe probleme ale con
strucției socialiste.

Cu deosebit respect, expri
măm intreaga gratitudine față 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant 
de largă recunoaștere interna
țională. pentru aportul esențial 
la edificarea socialismului in 
țara noastră, la orientarea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RACZ ATTILA ARPAD

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Plenara comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliului Suprem ‘al Dez
voltării Economice și Sociale, 
larg și reprezentativ forum 
muncitoresc, expresie a profun
dului democratism ce caracteri
zează orinduirea noastră socia
listă. se desfășoară în atmosfe
ra de însuflețire și puternică 
angajare revoluționară a între
gului nostru popor pentru in
făptuirea hotâririlor Congresu
lui al XlII-lea al partidului, a 
orientărilor și, indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru realizarea planului pe cel 
de-al doilea an al actualului 
cincinal și întimpinarea cu re
zultate remarcabile a marelui 
eveniment politic ce va avea 
loc in acest an — Conferința 
Națională a partidului.

în numele comuniștilor, al tu

cercetării științifice și a invh- 
țămintului în direcția progre
sului multilateral al României.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la rezultatele 
obținute de oamenii muncii gă- 
lățeni in realizarea producției 
fizice, a exportului, a investi
țiilor. in gospodărirea resurse
lor materiale și bănești, precum 
și la o serie de deficiențe din 
activitatea unor colective de 
muncă.

Totodată, el a informat ple
nara despre modul concret in 
care organele de conducere co
lectivă din Întreprinderile ju
dețului acționează pentru ca 
fiecare om al muncii să-și în
deplinească, permanent, cu înal
tă răspundere comunistă, sar
cinile de producție, să asigure 
utilizarea la intreaga capacita
te a mașinilor și utilajelor, fo
losirea cu eficientă maximă a 
timpului de lucru.

Au fost prezentate apoi im
portantele prevederi ale proiec
tului de plan pe anul viitor, care 
vor asigura economiei județului 
Galați creșteri deosebite.

Oamenii muncii din Galați 
sint ferm hotăriți să îndepli
nească în bune condiții sarcini
le ce le revin, aplicind progra
mele de organizare și moderni
zare a proceselor de producție, 
descoperind și valorificind noi 
rezerve pentru creșterea pro
ducției, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
diversificarea nomenclatorului 
de produse pentru export și 
creșterea competitivității aces
tora pe piețele externe.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că organele și organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor 
muncii, toți locuitorii județului 
Galați vor munci cu pasiune și 
dăruire revoluționară pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor in profil teritorial, intim
pinind . Conferința Națională a 
partidului cu noi si remarcabi
le succese in muncă, a spus, în 
incheiere, vorbitorul.

turor oamenilor muncii din ju
dețul Harghita doresc să dau 
glas sentimentelor de profundă 
recunoștință față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai 
iubit al poporului român, care 
v-ați dedicat viața și activita
tea idealurilor nobile ale socia
lismului și comunismului, păcii 
și ințelegerii intre popoare.

Cu aceleași sentimente de a- 
leasă stimă, prețuire și profun
dă gratitudine omagiem activi
tatea tovarășei Elena Ceaușescu, 
contribuția remarcabilă adusă 
la dezvoltarea impetuoasă eco
nomică și socială a patriei.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că oamenii muncii din 
județul Harghita, puternic an
gajați în transpunerea în 
fapt a sarcinilor economico-so- 
ciale ce le revin in etapa ac
tuală. au realizat in acest an, 
peste plan, însemnate cantități 
de produse in industriile ex
tractivă. electrotehnică, de con
strucții de mașini, in alte do
menii. Pe această bază, produc-
(Continuare in pag. a IV-a)
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ția-marfă industrială a sporit 
cu 2,7 la sută, iar cea netă cu 
3,6 la sută. Vorbitorul s-a re
ferit apoi la realizările oame
nilor muncii de la întreprin
derea minieră din Bălan, care 
au îndeplinit și depășit sarcinile 
economice pe primele 5 luni ale 
acestui an. acordînd o atenție 
deosebită înfăptuirii programu
lui de perfecționare a organiză
rii și modernizării proceselor de 
producție, la aplicarea noului 
sistem de finanțare și creditare, 
la măsurile de înlăturare a unor 
deficiențe și neajunsuri care 
s-au manifestat in activitatea 
unității.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprimindu-mi deplinul 
acord cu conținutul documente

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RADU SUMAN

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Problematica supusă dezba

terii plenarei reliefează însem
nătatea deosebită pe oare con
ducerea partidului. dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. o 
acordați realizării grandioaselor 
obiective de dezvoltare a socie
tății românești stabilite de cel 
de-al XlII-lea Congres, accen
tuării continue a laturilor ca
litative, ridicării nivelului de 
trai, material și spiritual, al în
tregului popor.

Acționînd cu toate forțele în 
spiritul orientărilor și indicați- z 
ilor dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din Centrala 
antrepriză generală de con
strucții industriale București 
vor realiza în primele 6 luni ale 
acestui an un volum de lucrări 
care va asigura îndeplinirea 
planului în proporție de 101,2 
la sută.

Permiteți-mi să folosesc si 
acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. cele 
mai calde mulțumiri pentru 
sprijinul permanent pe care 
ni-1 acordați, pentru prezența 
dumneavoastră neobosită pe 
șantierele pe care se prefigu
rează, dinamic. înfățișarea de 
mîine a patriei, sădind în ini
ma și în conștiința construc
torilor mîndria și încrederea in 
forțele proprii, în capacitatea 
noastră de a realiza lucrări de 
cea mai mare complexitate.

Spiritul gospodăresc in între
cerea socialista,'definitoriu pen
tru calitatea oamenilor muncii 
de proprietari. producători și 
beneficiari ai avuției naționale, 
se manifestă și în economisirea 
de către noi a materialelor de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
AUREL SANDU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stilhați 
tovarăși.

Actuala plenară dezbate pro
bleme de importanță deosebită 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
1986—1990, reliefînd încă o dată, 
cu putere, preocuparea stator
nică a partidului nostru, a dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
progresul multilateral al patriei, 
pentru binele și prosperitatea 

lor supuse dezbaterii, asigur 
plenara. pe durrineavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că puterni
cul detașament de mineri din 
orașul Bălan, alături de toți oa
menii muncii din județul Har
ghita, fără deosebire de națio
nalitate, este hotărît să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
a îndeplini in mod exemplar 
sarcinile ce îi revin pe anul 
1987 și pregătirea temeinică a 
planului pe 1988, acționînd cu 
înaltă conștiință patriotică. în 
spirit revoluționar, pentru a în- 
timpina Conferința Națională a 
partidului cu noi și strălucite 
fapte de muncă, consacrate 
înălțării scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România, 
pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

construcții, care însumează pes
te o sută de tone de laminate 
fipite pline. Prin recondițio- 
narea pieselor de schimb am 
economisit, de asemenea. 3 mi
lioane de lei. Rezultatele noas
tre puteau fi și mai bune dacă 
în activitatea centralei, a antre
prizelor și brigăzilor nu s-ar fi 
manifestat o serie de neajun
suri. Ne confruntăm, uneori, 
cu încălcări ale disciplinei teh
nologice, situații generate, in 
multe cazuri, de pregătirea in
suficientă a investițiilor, a for
ței de muncă, precum și de 
unele lipsuri în organizarea 
producției și a muncii.

Acționînd neabătut în spiritul 
recomandărilor, indicațiilor și 
sarcinilor reieșite și din recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vom 
aplica soluții tehnice noi. ast
fel incit activitatea de con- 
strucții-montaj să se apropie tot 
mai mult de cerințele și trăsă
turile producției industriale, 
contribuind. în acest fel. la me
canizarea și automatizarea ope
rațiunilor mari consumatoare 
de forță de muncă, energie și 
combustibil.

Vă asigurăm pe dumneavoas
tră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pe 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu că ne vom concentra 
toate forțele pentru realizarea, 
in cele mai bune condiții, a 
sarcinilor acestui an si pregă
tirea corespunzătoare a planu
lui pe 1988, pentru a executa și 
da în folosință, la termen, toa
te lucrările la un nivel de ca
litate și eficientă superioară.

Sîntem hotărîți să întîmpi- 
năm cu noi si cît mai mari 
realizări Conferința Națională a 
partidului, să ne sporim contri
buția la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea 
și întărirea economiei naționa
le. la înflorirea României so
cialiste.

poporului. Sub îndrumarea și 
cu contribuția directă a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, cer
cetătorii și tehnologii noștri 
și-au asumat importante sarcini 
in asigurarea îndeplinirii pre
vederilor planului pentru anul 
1987 și pe intregul cincinal.

Ne-am concentrat eforturile 
pentru îndeplinirea cu priorita
te a sarcinilor din programele 
speciale de ridicare a nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, 
de creștere mai accentuată a 
productivității muncii. Prin so
luțiile tehnologice noi pe care 

le-am furnizat întreprinderilor, 
am contribuit !a situarea produ
selor românești la un nivel ri
dicat de competitivitate, la mai 
buna organizare a fluxurilor 
de fabricație, pe principii mo
derne, de înaltă productivitate 
și eficiență.

Raportăm plenarei că oa
menii muncii din Institutul 
central pentru industria elec
trotehnică, stimulați de exem
plul dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, și mobilizați 
de sarcinile ce revin frontului 
creației tehnico-științifice româ
nești. au realizat planul pe pri
mele cinci luni ale anului, pen
tru semestrul I preliminîndu-se 
o depășire de 8 la sută la pro
ducția industrială realizată în 
unitățile de cercetare și finali
zarea suplimentară a 7 produse 
cu caracteristici tehnico-econo- 
mice superioare.

Analiza calitativă a rezultate
lor obținute de institut scoate 
în evidență — așa cum s-a arătat 
și în adunarea generală a oame

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN MATEI

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Tn numele puternicului deta

șament de oameni ai muncii 
din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, aduc un respectuos și 
fierbinte salut „Minerului de 
onoare“ al tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
patriot revoluționar, făuritorul 
României socialiste moderne, 
personalitate politică de presti
giu internațional, erou al lup
tei pentru împlinirea celor mai 
înalte aspirații de libertate, pace 
și colaborare ale popoarelor.

Colectivul întreprinderii mi
niere Paroșeni, care dispune de 
un înalt grad de mecanizare și 
modernizare, folosind eficient 
marile complexe mecanizate din 
subteran, a realizat, înainte de 
termen. sarcinile de plan pe 
primele cinci luni la producția 
do cărbune, pe baza sporirii 
productivității muncii în aba
taje cu peste 1,5 tone pe post 
față de sarcina planificată.

Totodată, am reușit să lichi
dăm stocurile supranormative, 
beneficiind pe această cale de 
o importantă reducere a plăți
lor pentru dobînzi. în această 
ordine de idei, mă declar de 
acord cu măsurile de reducere 
generală a dobînzilor, care, așa 
cum se subliniază și in propu
nerile supuse dezbaterii plena
rei. contribuie la perfecționarea 
mecanismului economico-finan- 
ciar, stimulează fiecare colectiv 
în gospodărirea cu înaltă răs
pundere a resurselor materiale 
și financiare încredințate de 
societate, în obținerea de bene
ficii pe calea sporirii produc
ției, a efortului propriu.

Vă încredințăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar ge
neral. că dispunem de condiții 
optime pentru a realiza exem

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ADRIAN STOICA

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, * 1 2 3

In deschiderea lucră
rilor plenarei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înmînat 
înalte distincții unor organi
zații județene de partid, con
silii populare județene, între
prinderi și institute de cer
cetare care au ocupat locul I 
în întrecerea socialistă pe 
anul 1986.

In continuare au fost apro
bate, în unanimitate, o serie 
de măsuri organizatorice.

Au fost adoptate următoa
rele propuneri de modificări 
și completări la Legea de or
ganizare și funcționare a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei :

1. Președintele Republicii 
Socialiste România este și 
președinte al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale.

Președintele Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale este și președinte al 
Biroului Permanent al Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

2. Din conducerea Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale să facă 
parte și trei prim-vicepre- 
ședinți.

Funcțiile de prim-vicepre- 
ședinți să fie îndeplinite de 
primul ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie și președintele 
Secțiunii pentru planificare și 
prognoză.

3. Din Biroul permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale să 
mai facă parte :

— președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R. ;

Stimate tovarășe si stimați 
tovarăși.

De la această înaltă tribună, 
vă rog să-mi îngăduiți să aduc 
un călduros omagiu iubitului 
nostru conducător de par
tid si de tară, tovarășul 

nilor muncii — și unele defici
ențe. a căror eliminare stă în a- 
tenția consiliului nostru științific. 

Așa cum ați subliniat, de ne
numărate ori, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
.Nicolae Ceaușescu, introduoerea 
progresului tehnic nu se poate 
realiza prin acțiuni singulare, 
ci numai prin efortul comun al 
institutelor de cercetare științi
fică și întreprinderilor indus
triale. Oamenii muncii din in
stitutul nostru se angajează să 
acționeze cu înalt spirit revolu
ționar, sporindu-și contribuția 
la realizarea sarcinilor ce revin 
industriei electrotehnice, elec
tronice, de mașini-unelte și me
canică fină in acest an, precum 
și a celor rezultate din Planul 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială pe anul 1988, 
plan față de care ne exprimăm 
deplinul acord, cu ferma con
vingere că va reprezenta încă 
un pas hotăritor spre atingerea 
țelului propus, acela, ca, în 1990, 
România să devină o țară me
diu dezvoltată.

plar sarcinile planificate și an
gajamentele asumate prin che
marea la întrecere adresată mi
nerilor din întreaga țară.

Vorbitorul a prezentat acțiu
nile întreprinse pentru înfăp
tuirea programelor privind mo
dernizarea producției și ridica
rea calificării personalului mun
citor.

Sarcinile importante ce revin 
sectorului energetic impun o 
substanțială îmbunătățire a ac
tivității noastre, a Consiliului 
oamenilor muncii de la mina 
Paroșeni. Sintem conștienți că 
spiritul revoluționar trebuie să 
se manifeste în faptele noastre 
de muncă, în stilul și metode
le de lucru cu oamenii, să sti
muleze inițiativa și să întă
rească răspunderea acestora, în 
calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari, în in
staurarea unei atitudini înain
tate pentru lucrul bine făcut, 
pentru calitatea cărbunelui ex
tras și creșterea eficienței în
tregii activități.

Așa cum rezultă din docu
mentele supuse dezbaterii, și in 
1988 ne așteaptă sarcini impor
tante de îndeplinit. Tara are 
nevoie de cărbune, iar noi mi
nerii. trebuie să răspundem cu 
cinste acestei îndatoriri patrio
tice.

Vă rog să-mi permiteți,, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, 
să dau expresie angajamentu
lui solemn al. minerilor : de la 
Paroșeni de a acționa cu dă
ruire patriotică și înaltă res
ponsabilitate muncitorească pen
tru a întîmpina Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării 
Republicii cu rezultate deosebi
te, pe măsura gradului de în
zestrare tehnică a abatajelor 
noastre, a condițiilor de muncă 
și de viață ce ne sînt create. 
Noroc bun 1

Nicolae Ceausescu, eminentă 
personalitate a lumii contem
porane. pentru înțelepciunea cu 
care ne conduce ne drumul vic
torios al socialismului si comu
nismului. pentru strălucita ac
tivitate dedicată păcii și înțele
gerii între popoare.

Aduc prinosul nostru de recu
noștință si cele mai călduroa
se mulțumiri tovarășei aca
demician doctor inginer 

Elena Ceausescu pentru tot ce 
a făcut si face pentru creșterea 
prestigiului stiintei românești, 
pentru inestimabila contribuție 
la dezvoltarea patrimoniului 
stiintei universale.

Raportăm plenarei că oame
nii muncii din industria petro
chimică. mobilizați de orientă
rile si indicațiile dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, au obținut 
în primele 5 luni ale acestui an 
o serie de realizări. Am pus în 
funcțiune 10 noi capacități de 
producție, altele urmează să in
tre în funcțiune pînă la sfîrși- 
tul lunii iunie. Cu toate aces
tea. primele 5 luni ale anului 
s-au încheiat si cu unele rezul
tate nesatisfăcătoare în îndepli
nirea prevederilor olanului la 
productia-marfă. investiții si 
export. Principala răspundere 
pentru aceste neajunsuri re
vine ministerului, centralelor 
industriale, organelor de con
ducere colectivă ale acestora.

încredințăm plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa cu hotărire. la toa
te nivelurile — întreprindere, 
centrală, minister — pentru eli
minarea acestor fenomene ne
gative. în continuare, vorbitorul 
s-a referit la o serie de măsuri 
oe vor fi întreprinse pentru li
chidarea grabnică a restantelor, 
pentru acoperirea cu contracte 
a întregii producții destinate 
exportului.

Acordăm o atentie deosebită 
aplicării măsurilor de recupera
re si reintroducere în circuitul 
productiv a materialelor refolo- 
sibile. precum sl transpunerii in 
practică a măsurilor initiate de 
conducerea superioară de partid 
și de stat pe linia îmbunătăți
rii mecanismului economico-fi- 
nanciar. prin aplicarea normati

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NĂSTASE IONITĂ

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi, vă rog, să folo

sesc prilejul oferit de lucrările 
acestui înalt forum al democra
ției noastre revoluționare, mun
citorești pentru a da glas senti
mentelor de aleasă stimă și 
nemărginită prețuire pe care co
muniștii. toți oamenii muncii 
din întreprinderea de mașini 
grele București, asemenea în
tregului popor, vi le poartă 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ctitor 
al României moderne, persona
litate proeminentă a lumii con
temporane, pentru grija perma
nentă și. sprijinul neprecupețit 
pe care le acordați dezvoltării 
și modernizării întreprinderii 
noastre, pentru tot ceea ce fa
ceți spre inflorirea continuă a 
tării si binele națiunii noastre 
socialiste.

Raportez plenarei că. acțio- 
nînd cu răspundere muncito
rească, am reușit ca pe primele 
5 luni ale acestui an să reali
zăm o productie-marfă mai 
mare cu 37,5 milioane lei față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut și să ridicăm ponderea 
produselor noi si modernizate 
la 72 la sută, față de 64 la sută 
cit reprezentau acestea in pro
ducția anului 1986.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele neajunsuri și 
nerealizări în activitatea pro
ductivă. precum și la măsurile 
ce vor fi luate pentru lichidarea 
lor grabnică. 

velor financiare de stocuri si de 
cheltuieli pe produse.

Conducerea Ministerului In
dustriei Petrochimice s-a impli
cat în acțiunea de stabilire a 
indicatorilor de plan pe anul 
1988 în spiritul recentelor orien
tări si indicații date de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, de a 
creste rolul centralelor indus
triale în procesul conducerii si 
planificării economice. în calita
tea lor de unităti de bază, titu
lare de plan, ce funcționează pe 
principiile autogestiunii si auto
finanțării. participînd. împreună 
cu Comitetul de Stat al Planifi
cării si cu alte organe de sin
teză. la analiza sarcinilor de 
plan.

Planul pe 1988 stabilește spo
ruri însemnate de producție 
fată de anul 1987 la sortimen
tele de mare importantă econo
mică. iar la export se prevede 
accentuarea ponderii produse
lor superior prelucrate, care va
lorifică cu înaltă eficientă ma
teriile prime și experiența teh
nică a unităților noastre de pro
ducție.

îngăduiti-mi. vă rog. ca. In 
numele consiliului de conduce
re al ministerului, să asigur a- 
cest forum reprezentativ al de
mocrației socialiste, pe secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, că oa
menii muncii din industria pe
trochimică vor acționa cu pasiu
ne si devotament pentru a-și 
onora exemplar sarcinile ce le 
revin în acest an. pe anul 1988 
si pe întregul cincinal din pla
nul de dezvoltare economică si 
socială a tării, că sînt hotă- 
riti să întimpine Conferința 
Națională a P.C.R. cu realizări 
la înălțimea exigentelor ac
tuale. a încrederii si sprijinului 
acordate de conducerea de 
partid și de stat.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, câ. pe 
baza indicațiilor date de dum
neavoastră la recentele ședințe 
ale Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., întreprindem 
o serie de acțiuni politice, orga
nizatorice și educative menite 
să determine producerea unui 
reviriment radical in activita
tea întreprinderii. întărirea ge
nerală a spiritului de ordine și 
răspundere am început-o prin 
adoptarea de către comitetul de 
partid și consiliul oamenilor 
muncii a unui stil de muncă mai 
exigent și combativ, prin activi
zarea tuturor membrilor lor. a 
cadrelor de conducere, a comu
niștilor. a specialiștilor, a tutu
ror oamenilor muncii.

Arătînd că planul pe anul 
viitor conține sarcini mobiliza
toare pentru colectivul unității 
bucureștene. vorbitorul a spus : 
în acest moment de maximă 
angajare a întregului nostru po
por pentru întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului cu 
rezultate deosebite. în numele 
comuniștilor, al colectivului de 
oameni ai muncii de la între
prinderea de mașini grele 
București, asigurăm plenara, pe 
dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar general, 
că vom munci cu înaltă compe
tență. dăruire patriotică și spirit 
revoluționar pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan 
pe acest an, pentru ridicarea în
tregii noastre activități la un 
nivel tot mai înalt de calitate și 
eficientă. sporindu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor istoriefe 
ale Congresului al XlII-lea, a 
însufletitorului program al 
partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ECATERINA RĂȚOI

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Participăm la acest larg și 

reprezentativ forum al demo
crației noastre muncitorești re
voluționare cu sentimente de 
profundă mîndrie patriotică și 
deplină satisfacție pentru trans
formările ce au loc în toate 
domeniile vieții economico-so- 
ciale în anii inaugurați de 
Congresul al IX-lea al parti
dului. epoca de glorie ce poar
tă numele ctitorului ei. strălu
cit conducător de partid și de 
stat, neobosit promotor al păcii 
și colaborării în lume, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în numele oamenilor muncii 
din județul Iași, al colectivu
lui din întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, unde 
îmi desfășor activitatea, doresc 
să exprim profunda noastră re
cunoștință față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea puternică a industriei 
ieșene, pentru grija permanen
tă acordată creșterii nivelului 
de trai al celor ce muncesc și 
trăiesc în această frumoasă 
parte a tării.

Vorbitoarea a exprimat recu
noștința colectivului, pe care-1 
reprezintă pentru înalta dis
tincție acordată întreprinderii — 
al treilea titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste** — titlu care ono
rează și. in același timp, mo
bilizează la o și mai mare răs
pundere față de îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL CURCUBĂTĂ

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Eicna 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

îndeplinesc, în numele oa
menilor muncii de la Combina
tul de oțeluri speciale Tîrgo
viște, o înaltă datorie de con
știință, omagiind contribuția, de 
inestimabilă valoare, pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
aduce la orientarea și conduce
rea întregii activități politice și 
economico-sociale, la elabora
rea și transpunerea în viață ă 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
care exprimă cele mai nobile 
aspirații, interesele vitale ale 
poporului român și întrunește 
o amplă recunoaștere interna
țională.

în perioada care a trecut din 
acest an, oamenii muncii din 
județul Dîmbovița, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, acționînd cu răspun
dere pentru valorificarea supe
rioară a potențialului tehnico- 
material de care dispun, au rea
lizat importante sporuri de pro
ducție. In obținerea acestor re
zultate, o contribuție însemnată 
și-a adus si combinatul de oțe
luri speciale. Vorbitorul a re
liefat, apoi, o serie de succese 
obținute de'oamenii muncii din 
combinat in perioada care a 
trecut din acest an în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

în continuare, a spus : Vă rog 
să-mi permiteți să aduc cele 
mai vii mulțumiri tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, militant de frunte al 

pe acest an și întregul cin
cinal.

Declarîndu-se de acord cu 
toate documentele supuse ple
narei. vorbitoarea a arătat că 
un rol deosebit in exercitarea 
democrației muncitorești revo
luționare. în asigurarea parti
cipării oamenilor muncii din 
întreprindere la administrarea 
eficientă a mijloacelor mate
riale și financiare încredințate 
îl au consiliul oamenilor mun
cii și adunările generale. Rea
lizările obținute sint, de altfel, 
rezultatul aplicării programelor 
și măsurilor adoptate de aceste 
organisme, al propunerilor fă
cute de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din unitate, care 
s-au implicat direct în înfăp
tuirea lor. Evaluînd critic suc
cesele și neîmplinirile, vorbi
toarea a arătat că se va inten
sifica preocuparea privind îm
bunătățirea stilului și metode
lor de muncă pentru creșterea 
rolului și răspunderii ce revin 
consiliului oamenilor, muncii 
și adunărilor generale în viața 
întreprinderii.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Asigurăm plenara, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, pe 
mult iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
din Întreprinderea de tricotaje 
și perdele Pașcani vor acționa 
cu întreaga putere de muncă și 
capacitate creatoare pentru în
făptuirea sarcinilor de plan pe 
acest an și pe anul viitor, ,în- 
timpinind cu noi și însemnate 
fapte de muncă Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român și cea de-a 40-a ani
versare a Republicii.

partidului și statului nostru, sa
vant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru sprijinul 
deosebit acordat, combinatului 
nostru pe linia dezvoltării cer
cetării științifice de profil, a 
modernizării producției și în
noirii tehnologiilor de fabrica
ție. în ultima perioadă au fost 
asimilate noi mărci de oțeluri 
cu conținut redus de elemente 
de aliere și a crescut ponderea 
oțelurilor superioare în totalul 
producției de oțel, asigurind 
mai bine cerințele economiei 
naționale, in mod special, cele 
ce vizează înfăptuirea progra
melor prioritare de dezvoltare. 
Evaluînd în mod autocritic ac
tivitatea noastră, nu putem fi 
însă mulțumiți, deoarece am în
registrat restanțe la unele sor
timente de oțel și nu am asigu
rat folosirea integrală a capa
cităților de producție.

După ce s-a referit la sarci
nile oe revin combinatului din 
planul pe 1988 și măsurile ce 
vor fi luate pentru înfăptuirea 
lor, vorbitorul a subliniat : Pu
ternic mobilizați de îndemnurile 
și chemările dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. oamenii 
muncii de la Combinatul 
de oțeluri speciale Tîrgoviște, 
în tripla lor calitate de proprie
tari, producători și beneficiari, 
vor acționa cu hotărîre' pentru 
folosirea deplină a capacităților 
de producție, recuperarea res
tanțelor și realizarea tuturor 
măsurilor din programul de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, în
deplinind exemplar obiectivele 
ce ne revin în acest al doilea 
an’al actualului cincinal, etapă 
însemnată în înfăptuirea istori
celor hotăriri ale Congresului 
al XlII-lea al partidului.

(Urmare din pag. I) — președintele Consiliului 
Central de Control Muncito
resc al Activității Economice 
și Sociale ;

— primul secretar al C.C. 
al U.T.C. ;

— președintele Curții Supe
rioare de Control Financiar.

4. Secretari al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale să fie pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării și directorul 
general al Institutului Central 
de Cercetări Economice.

Funcția de secretar al secți
unilor de specialitate ale Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale să fie 
îndeplinită de un vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării.

în mod corespunzător, ur
mează să fie aduse și unele 
îmbunătățiri privind creșterea 
atribuțiilor și mai buna acti
vitate a Consiliului Suprem și 
a Biroului său Permanent.

De asemenea, au fost 
aprobate, în unanimitate, ur
mătoarele modificări în com
ponența Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, ca urmare a 
unor măsuri organizatorice și 
a schimbării atribuțiilor în 
domeniul coordonării unor ra
muri de activitate : elibe
rarea tovarășului Nicolae 
Constantin din funcția de 
vicepreședinte și membru al 
Biroului Executiv al C.N.O.M. 
și alegerea în această funcție 
a tovarășului Ion Dincă ; eli
berarea tovarășei Lina 
Ciobanu din funcția de vice
președinte și. membru al Bi
roului Executiv al C.N.O.M. și 
alegerea în această funcție a 
tovarășului Miu Dobrescu ; 
eliberarea tovarășului Cornel 
Pacoste din funcția de vice- 

președinte și membru al Bi
roului Executiv al C.N.O.M. 
și alegerea în această funcție 
a tovarășului Dimitrie Ancuța; 
eliberarea tovarășei Steliana 
Istodorescu din funcția de 
membru al Biroului Executiv 
al C.N.O.M. și alegerea în 
această funcție a tovarășei 
Magdalena Filipaș.

Au început apoi dezbaterile 
în plen. Au luat cuvîntul to
varășii Ion Radu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., Șerban Teo- 
dorescu, președintele Consiliu
lui de conducere al Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Gligor Urs, prim- 
vicepreședintele consiliului 
oamenilor muncii al Combi
natului metalurgic din Cîmpia 
Turzii, loan Folea, președin
tele Consiliului de conducere 
al Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei, Lina 
Ciobanu, președintele Consi
liului de conducere al Minis
terului Industriei Ușoare, Ca
rol Dina, prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al 

'P.C.R., Racz Attila Arpad, 
prim-vicepreședintele consi
liului oamenilor muncii al 
întreprinderii miniere Bălan, 
județul Harghita, Radu Su
man, președintele consiliului 
oamenilor muncii al Centralei 
antrepriză generală de con
strucții Industriale București, 
Aurel Sandu, președintele 
consiliului științific al Insti
tutului central de cercetări 
electrotehnice București, Con
stantin Matei, maistru, pre
ședintele consiliului oame
nilor muncii al întreprin
derii miniere din Paroșeni, 
județul Hunedoara, Adrian 
Stoica, președintele Consi
liului de conducere al Mi
nisterului Industriei Petro

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR PLENAREI COMUNE
chimice, Năstase Ioniță, mais
tru, președintele consiliului 
oamenilor muncii al între
prinderii de mașini grele — 
București, Ecaterina Rățoi, 
maistru, președintele adună
rii generale a oamenilor mun
cii a întreprinderii de trico
taje și perdele din Pașcani, 
județul Iași, Mihail Curcubă- 
tă, prim-vicepreședintele con
siliului oamenilor muncii al 
Combinatului de oțeluri spe
ciale din Tîrgoviște.

Lucrările plenarei s-au des
fășurat, de asemenea, în ca
drul consiliilor pe ramuri și 
domenii de activitate : baza 
de materii prjme, combusti
bil și energie; metalurgie și 
construcții de mașini ; chimie, 
petrochimie și industrie ușoa
ră ; construcții industriale și 
materiale de construcții ; 
transporturi și telecomunica
ții ; problemele activității 
economico-financiare, aplica
rea consecventă a noului me
canism economic și autoges
tiunii ; conducerea și planifi
carea unitară a activității eco
nomico-sociale, autoconduce- 
rea muncitorească, pregătirea 
forței de muncă și perfecțio
narea pregătirii cadrelor, ridi
carea nivelului de trai și 
creșterea continuă a calității 
vieții, activitatea politico-ide- 
ologică ; relații economice ex
terne și cooperare internațio
nală.

La indicația secretarului 
general al partidului, în cen
trul dezbaterilor în plen și în 
consiliile pe ramuri și dome
nii de activitate au stat pro
bleme legate de realizarea 
pianului în perioada care a 
trecut din acest an, măsurile 
luate pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a pla
nului pe întregul an 1987. 

O atenție deosebită a fost 
acordată realizării integrale a 
producției destinate exportu
lui și soluționării în acest sens 
a tuturor problemelor care 
privesc buna aprovizionare 
tehnico-materiaîă a unităților 
productive.

în cadrul plenarei a fost 
relevat rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea, pe baze profund 
științifice, a proiectului Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988, care are 
în vedere sarcinile stabilite 
prin Directivele Congresului 
al XlII-lea al P.C.R. și ține 
seama de prevederile pentru 
anul viitor din actualul plan 
cincinal, programele de per
fecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de pro
ducție inițiate de secretarul 
general al partidului.

în plenară s-a dat o înaltă 
apreciere contribuției deosebi
te a tovarășei Elena Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, la 
înflorirea necontenită a știin
ței, învățămîntului și culturii, 
la antrenarea largă a cerce
tării științifice în soluționarea 
problemelor producției mate
riale.

Dezbaterile au prilejuit e- 
vidențierea rezultatelor obți
nute în prima parte a aces
tui an în realizarea Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială și a progra
melor de perfecționare a or
ganizării și modernizării pro
ceselor de producție, creșterea 
eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate, a mă
surilor ce trebuie luate pen
tru îndeplinirea tuturor indi

catorilor de plan pe 1987 și 
asigurarea condițiilor necesar 
re înfăptuirii în cele mai bune 
condiții a planului pe anul 
1988.

Participanții la dezbateri au 
înfățișat experiența bună do- 
bîndită de unități industria
le, de construcții și transpor
turi în creșterea producției, 
îndeosebi a celei destinate ex
portului, în sporirea mai ac
centuată a productivității 
muncii, ridicarea nivelului ca
litativ al produselor și a e- 
ficienței economice în toate 
sectoarele economiei naționa
le, extinderea și perfecționa
rea aplicării noului mecanism 
economico-financiar.

Totodată, cei care au luat 
cuvîntul au analizat, în spi
rit critic și autocritic, defi
ciențele manifestate în unele 
domenii și au făcut propuneri 
menite să asigure eliminarea 
neajunsurilor și ridicarea în
tregii activități la cote su
perioare de calitate și efi
ciență.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor l-a ocupat anali
za modului în care organele 
de conducere colectivă din 
ministere, centrale industria
le și întreprinderi acționează, 
în spiritul hotărîrilor Con
gresului oamenilor muncii, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul în curs și pe 
întregul cincinal, a planurilor 
de dezvoltare multilaterală a 
țării, a orientărilor și indica
țiilor secretarului general al 
partidului cu privire la dez
voltare intensivă a econo
miei pe baza principiilor 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economice și fi
nanciare, în vederea realizării 
exemplare a obiectivelor cu
prinse în Programul partidu

lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a- României spre 
comunism.

în dezbateri au fost eviden
țiate acțiunile și măsurile în
treprinse în direcția recupe
rării și valorificării materia
lelor refolosibile, recondițio- 
nării și refolosirii pieselor 
și subansamblelor, reducerii 
consumurilor de materii pri
me, materiale și energie, so
luționării operative și efi
ciente a tuturor problemelor 
de care depind buna desfășu
rare a proceselor de produc
ție, gospodărirea rațională a 
resurselor materiale și finan
ciare, a avuției naționale.

Participanții la plenară au 
subliniat că prevederile Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială pe a- 
nul 1988, elaborat sub îndru
marea nemijlocită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pun un 
accent deosebit pe creșterea 
continuă a forțelor de produc
ție, afirmarea cu putere a 
noii revoluții tehnico-științi
fice și a noii revoluții agra
re, pe dezvoltarea bazei pro
prii de materii prime, ridica
rea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor și a gradu
lui de valorificare a resurse
lor, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, utili
zarea cu eficiență maximă a 
fondurilor de investiții, creș
terea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor ma
teriale, ca mijloc principal al 
sporirii venitului național și, 
pe această bază, a nivelului 
de trai al poporului.

Participanții la dezbateri au 
exprimat angajamentul oa
menilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, din 
celelalte ramuri ale economiei

■
naționale de a acționa și în 
viitor, cu înaltă responsabili
tate comunistă, pentru înfăp
tuirea obiectivelor actualei e- 
tape de dezvoltare economico- 
socială a patriei, care asigură 
dezvoltarea ei multilaterală în 
ritmurile stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidu
lui, înaintarea României pe 
noi trepte de progres și civi
lizație.

S-a dat expresie hotărîrii 
organelor de conducere colec
tivă, a tuturor celor ce lucrea
ză în industrie, construcții, 
transporturi, circulația măr
furilor și finanțe de a-și spori 
exigența și spiritul de răs
pundere în îndeplinirea în 
mod ritmic a sarcinilor de 
plan pe anul în curs, pe 1988 
și pe întregul cincinal, în so
luționarea operativă a tuturor 
problemelor de care depind 
îmbunătățirea, în continuare, 
a indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului, crește
rea gradului de valorificare a 
tuturor resurselor materiale și 
umane, a eficienței întregii 
activități economice.

Plenara a prilejuit exprima
rea adeziunii depline a între
gului nostru popor la politica 
externă a partidului și statu
lui nostru, promovată cu fer
mitate și consecvență de to
varășul Nicolae Ceaușescu, re- 
levînd deosebita însemnătate 
a inițiativelor și demersurilor 
de largă recunoaștere interna
țională ale secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, consacrate edifică
rii Unei lumi a păcii, fără 
arme și fără războaie, a înțe
legerii și colaborării, în care 
fiecare națiune să se dezvolte 
în deplină libertate și inde
pendență.

Lucrările plenarei continuă.
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PRIORITĂȚI PE AGENDA LUCRĂRILOR AGRICOLE
• întreținerea culturilor, in continuare, cu toate forțele

• începerea recoltării orzului imediat ce- condițiile permit

• Stringerea și depozitarea tuturor resurselor de furaje
în ultimele zile, evoluția vremii 

s-a caracterizat printr-un grad ri
dicat de instabilitate, datorat scă
derii accentuate a temperaturii ae
rului și frontului de ploi care â 
cuprins aproape întreaga tară. Pre
cipitațiile căzute, in unele zone 
— Dobrogea. Oltenia, Muntenia și 
nordul Moldovei — destul de a- 

^bundente, au refăcut în bună 
parte umiditatea din sol. creînd 
condiții optime pentru dezvoltarea 
culturilor. După cum se apreciază 
la Institutul de meteorologie și 
hidrologie, după două-trei zile este 
de așteptat îndeosebi în partea de 
sud a țării o ameliorare ușoară a 
vremii, marcată prin creșterea sen
sibilă a temperaturii aerului. Pină 
atunci însă, cu deosebire în Mol
dova, Crișana, Maramureș și nor
dul Transilvaniei, timpul se va 
menține instabil și vor cădea ploi- 
locale. în condițiile noi create de 
starea vremii, este de cea mai 
mare importanță ca la executarea 
lucrărilor agricole de sezon să fie 
concentrate forțe sporite pentru 
realizarea lor la timp și de cea mai 
bună calitate.

Din agenda lucrărilor agricole de 
sezon o serie de acțiuni se deta
șează prin caracterul lor de urgen
ță. în ordinea priorităților se de
tașează pentru aceste zile conti
nuarea cu forțe sporite a întreți
nerii culturilor prășitoare. Distru
gerea buruienilor și spargerea 
crustei reprezintă acum condiții 
hotărîtoare pentru valorificarea 
din plin a condițiilor favorabile 
create de ploi pentru dezvoltarea 
plantelor. La sfecla de zahăr, floa- 
rea-soarelui și porumb este în pli
nă desfășurare executarea celei 
de-a treia prașile mecanice si ma
nuale, lucrare care trebuie insă 
mult intensificată intrucît, in cu- 
rind, creșterea viguroasă a cultu
rilor nu va mai permite intrarea in 
lanuri la prășit.

Se poate aprecia că din zilele 
următoare secerișul orzului va in
tra in plină activitate. Ploile au 
întrerupt încercările la recoltarea 
orzului, care s-au făcut la sfîrșitul 
săptămînii trecute in unele uni
tăți agricole din județele Olt, Dolj, 
Giurgiu, Călărași și Ialomița. în 
unele zone. îndeosebi din sudul, 
vestul și sud-estul tării, lanurile de 
orz au ajuns la maturitate. Aceas
ta impune ca, imediat ce vremea 
se îmbunătățește, îndeosebi in zo
nele amintite, specialiștii să con
troleze și să verifice permanent 
starea culturilor pentru a putea 
declanșa secerișul orzului din pri-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 iunie, ora 20 — 27 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi schim
bătoare în regiunile nordice șl predo
minant frumoasă in rest, Iar cerul va
riabil, cu unele înnorări mai accen
tuate in nordul țării. Ploi, care vor 
avea și caracter de averse însoțite

DE LA
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni informează depunătorii că 
unitățile C.E.C. din întreaga țară 
continuă să înscrie dobînzile în li
bretele de economii pentru sume
le păstrate la C.E.C. în anul 1986, 
ca și pentru anii anteriori.

Sucursalele și filialele C.E.C. 
care țin evidența depunerilor, pre
cum și agențiile C.E.C. autorizate 
de la orașe și sate înscriu în tot 
cursul anului dobinda cuvenită ti
tularilor pentru depunerile efec
tuate pe libretele de economii.

Depunătorii din mediul rural au 
posibilitatea de a preda libretele 
la unitățile C.E.C. existente în a- 
ceste localități, care le trimit pen
tru înscrierea dobînzilor sucursa
lelor sau filialelor C.E.C. unde se 
țin fișele de cont ale libretelor res
pective. La depunerea libretelor, 
titularilor li se eliberează adeve
rințe de primire, urmînd ca, după 
înscrierea dobînzilor, titularilor 
respectivi să le fie restituite li
bretele care le aparțin. Este im
portant de reținut că depunerea li
bretelor pentru înscrierea dobînzi
lor se poate face și la unitățile 
poștale, precum și la cooperativele 
de credit autorizate să efectueze 
operații C.E.C.

Avînd asigurată păstrarea în cea 
mai deplină siguranță a sumelor 
depuse, toți depunătorii la C.E.C.

Grăbiți prășitul florii-soarelui!
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, pe județe, stadiul executării celei de-a treia 
prașile mecanice (sus) și manuale (jos) la floarea-soarelui, în seara zilei de 22 iunie. (Date 
comunicate de Ministerul Agriculturii. In județele marcate cu o liniuță nu se cultivă această 

plantă).

ma zi bună de lucru. Procedînd în 
acest fel. organizînd temeinic acti
vitatea in cîmp și transportul la 
bazele de recepție, este posibil și 
necesar ca recoltarea orzului să se 
încheie în 3—4 zile lucrătoare, ceea 
ce reprezintă o condiție esențială 
pentru înlăturarea pierderilor de 
producție.

Concomitent cu realizarea aces
tor lucrări, in fiecare județ. în fie
care unitate agricolă trebuie să se 
acorde maximă atenție strângerii și 
depozitării tuturor cantităților de 
furaje stabilite pentru această pe
rioadă. Ploile au îngreunat mult

Izolat de descărcări electrice, vor cădea, 
cu caracter local, in nordul țării și izo
lat, mal ales după-amiaza, în rest. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura aerului va marca o ușoa
ră creștere, astfel că minimele vor fi 
cuprinse intre 10 și 13 grade, iar ma
ximele între 20 și 30 de grade. In 
București : Vremea va fi predominant 
frumoasă, iar cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 14 și 
18 grade, iar cele -maxime între 25 și 
28 de grade.

C. E. C.
beneficiază totodată de numeroase 
drepturi și avantaje, care fac ca 
actul economisirii organizat prin 
această bancă a populației, care 
este Casa de Economii și Consem- 
națiuni, să fie de o largă utilitate 
personală.

Astfel, toți depunătorii la C.E.C. 
beneficiază de garanția statului 
asupra sumelor depuse, acestea pu
țind fi restituite oricind. de păstra
rea secretului privind numele de
punătorului, operațiile efectuate și 
sumele economisite.

De asemenea, toți depunătorii la 
C.E.C. beneficiază de scutiri de 
impozite și taxe ale tuturor opera
țiilor și serviciilor efectuate de u- 
nitățile C.E.C., de dreptul de a 
împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C., 
de dreptul de a lăsa moștenire su
mele depuse, precum și de dreptul 
de a condiționa restituirea sumelor 
depuse la C.E.C.

In același timp, toți depunătorii 
la C.E.C. beneficiază de impres
criptibilitatea sumelor depuse, 
care dă dreptul titularilor de a dis
pune de sumele economisite și de
puse pe un instrument de econo
misire timp nelimitat. Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni avînd 
obligația de a Ie păstra și restitui 
atunci cînd titularul sau persoa
nele cu drept de dispoziție le so
licită. 

aceste activități, ceea ce impune o 
și mai puternică mobilizare de for
te pentru a se asigura pretutindeni 
cosirea suprafețelor ce au mai ră
mas. transportul din cîmp al fura
jelor și depozitarea și conservarea 
acestora după tehnologii corespun
zătoare condițiilor concrete din- 
tr-un loc sau altul. Cu atît mai 
mult se impune urgentarea aces
tor lucrări, cu cit în unele județe 
se constată serioase rămîneri în 
urmă în ce privește stringerea și 
conservarea furajelor pentru tim
pul iernii. .Nicăieri nu trebuie ad
mis ca, în iureșul celorlalte lucrări

ACTUALITATEA S1POOOVĂ 
fotbal : Steaua și Dinamo 

- în finala „Cupei României44
In Capitală (pe stadionul „23 

August") șl la Pitești (pe stadionul 
din Trivale). ieri s-au disputat me
ciurile Dinamo — Victoria și 
Steaua — F.C.M. Brașov, semifina
le ale „Cupei României" la fotbal, 
întrecere ce se desfășoară sub egi
da competiției naționale „Daciada".

Partida de la Pitești, dintre Steaua 
și F.C.M. Brașov, a avut în prima 
sa parte o desfășurare echilibrată, 
dar pină la pauză Steaua, mai in
sistentă în fazele de atac, a înscris 
de două ori (prin Lăcătuș și Hagi), 
conducind după 45 de minute de joc 
cu 2—0. La reluare. Steaua are în 
continuare inițiativa si. spre finalul 
meciului, mai înscrie două goluri. 
Autorii acestora : Weissenbacher și, 
din nou. Lăcătuș. Scor : 4—0 pen
tru Steaua.

începută cu aproape o jumătate de 
oră mai tîrziu decit ora inițială, din 
cauza unei ploi torențiale, partida 
de pe stadionul „23 August" din Ca-

★
LUPTE. Turneul internațional de 

lupte libere pentru juniori „Speran
țele olimpice", desfășurat la Lublin 
cu participarea unor sportivi din 
Bulgaria, Ungaria. Polonia, România 
și Cehoslovacia, a fost dominat de 
luptătorii români, învingători la 
patru categorii. Astfel, la categ. 
50 kg, pe primul loc s-a si
tuat Romicâ Rașovan, iar în fi
nala categ. 63 kg Dânuț Prefit 
l-a învins pe bulgarul Hristo Hris- 
tov. Tot cu victorii românești s-au 
încheiat și întrecerile de la categ. 
74 kg și 81 kg. cîștigate de Teodor 
Vlad și. respectiv. Sorin Moisache. 
La categ. 115 kg, sportivul român 
Petrișor Cruceanu s-a situat pe lo
cul 3. • în" cadrul turneului inter
național de lupte greco-romane pen
tru tineret de la Varșovia, sportivul 
român Cătălin Trofin a avut o com- 

de sezon, să se neglijeze și să se 
lase pe planul doi stringerea și de
pozitarea furajelor.

Evident, in această perioadă a- 
genda lucrătorilor din agricultură 
este deosebit de încărcată. Tocmai 
de aceea, organele și organizațiile 
de partid, organele agricole jude
țene și conducerile unităților agri
cole trebuie să asigure mobiliza
rea puternică a tuturor forțelor u- 
mane, folosirea deplină a mijloace
lor mecanice, astfel incit toate lu
crările agricole să fie realizate la 
timp și în cele mai bune condi ții 
de calitate.

pitală. dintre Dinamo si Victoria, a 
stat mult timp sub semnul echili
brului. Ocazii de gol au fost și la 
o poartă, și la alta. Tabela de mar
caj s-a schimbat mai întîi în min. 
42. cînd dinamoviștii deschid scorul 
prin Varga. Lupta sportivă a fost 
aprigă, fotbaliștii ambelor echipe de- 
punind eforturi mari pentru a face 
fată dificultăților suplimentare cau
zate de starea terenului (moale, cu 
numeroase ..ochiuri de apă"). La un 
sfert de oră după pauză. Victoria 
egalează (prin Petre Petre) pentru 
ca apoi Dinamo să ia din nou con
ducerea (prin autogolul lui Ursu) și 
să majoreze scorul la 3—1 prin go
lul înscris de Damaschin. Zare re
duce din handicap, dar Mateuț. cu 
un minut înainte de terminarea me
ciului. stabilește scorul final : 4—2 
pentru Dinamo.

Finala „Cupei României". între 
Steaua si Dinamo, este programată 
duminică 28 iunie, pe stadionul „23 
August" din Capitală.

★
portare remarcabilă, clasîndu-se pe 
primul loc la categ. 74 kg. în finală, 
Trofin l-a învins pe polonezul Ekste- 
rohicz. De asemenea, alți doi luptă
tori români s-au situat pe locul se
cund : Ilie Minciună, la categ. 48 kg, 
și David Strezariu, la categ. 68 kg. 
La competiție au participat spor
tivi din Polonia. Bulgaria, România 
și Cehoslovacia.

„Ziua Olimpică" — 23 iunie — a 
fost marcată in întreaga lume de nu
meroase întreceri sportive. în 45 de 
țări desfășurîndu-se crosuri populare 
sub egida Comitetului Internațional 
Olimpic. Unul dintre acestea a avut 
loc în România, la Constanta, la 
startul competiției fiind prezenți 
1 500 de concurenți.

De asemenea, marți. în Parcul Ti
neretului din Capitală a avut loc un 
cros popular.

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe cinci luni
Publicăm in continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute în primele cinci luni care au tre
cut din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor 
prevăzuti in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul 
lunii mai pe primele locuri se situează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚĂ

Locul I : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj, cu 754,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ 

DE CĂRBUNE
Locul I : Întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 378 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

cent.rale Zalău, cu 315,9 puncte.
Locul III : întreprinderea elec- 

trocentrale Craiova, cu 275 puncte.
ÎN INDUSTRIA FORAJULUI 

SONDELOR DE TIJEI ȘI GAZE 
Locul I : Schela de foraj Meli- 

nești, județul Dolj, cu 724,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA MAȘINILOR 

DE RIDICAT. MATERIAL 
RULANT. CONSTRUCȚII 
NAVALE, ECHIPAMENT 

AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de con

strucții navale si prelucrări la cald 
Drobcta-Turnu Severin, cu 694 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Tim
puri Noi" București, cu 571,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC PFNTRU 
METALURGIE. CH’M’F 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de uti’aj 
chimic „Grivita Roșie" București, 
cu 850,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 743,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Ar
mătura" Cluj-Napoca, cu 620,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘTNI- 
UNELTE. MECANICA FINĂ 
ȘI SCULE. ECHIPAMENT 

SPECIAL
Locul I : întreprinderea nr. 2 

Brașov, cu 648,6 puncte.
Locul II : întreprinderea meca

nică Mija, județul Dîmbovița, cu 
590 puncte.

Locul III : întreprinderea „Opti
ca Română". București, cu 556,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI SI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : întreprinderea de arti

cole tehnice din cauciuc Brașov, cu 
715,4 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanta, cu 257,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI IIIRTIEI

Locul I : întreprinderea de hirtie 
„BISTRIȚA" Prundu Birgăului, ju
dețul Bistrița-Năsăud. cu 542 
puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de faian
ță și sticlărie „Faimar" Baia Mare, 
cu 505,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi. județul 
Botoșani, cu 227,6 puncte.

IN INDUSTRIA TEXTILĂ — 
MĂTASE, IN. CÎNEPĂ

Locul I : întreprinderea „Flamu
ra Roșie" București, cu 804,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea țesăto- 
ria de mătase Sighișoara, județul 
Mureș, cu 454,6 puncte.

Locul III : întreprinderea „Cam
ping" Urziceni. județul Ialomița, cu 
368,3 puncte.

teatre
• Teatrul Național (U 71 71, sala 
Amfiteatru): Un anotimp fără nume

• Filarmonica „George Enerfcu44 
(13 68 75, sala Studio): Recital de so
nate Cristina Buciu — vioară, Dan 
Dediu — pian; Ede Tereny, Ysaye, 
Beethoven, Prokofiev — 17,30; (Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România): Recital de pian — Gerard 
Cadescian; Bach, Beethoven, Chopin, 
Prokofiev, Enescu, Debussy, Skriabin 
— 18; (Ateneul Român): Recital de 
sonate — Cristina Anghelescu — vi
oară, Steluța Radu — pian; Mozart, 
Prokofiev, Beethoven — 19
• Opera Română (13 18 57): Seară de 
balet modern (premieră) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Coriolan —
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna- 
seM (sala Savoy, 15 56 78): Mi se pare 
că mă-nsor — 19

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de tri

cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 673,8 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ades- 
go“ București, cu 155,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII 
Locul I : întreprinderea de pre

parate și conserve din carne Bucu
rești. cu 593,1 puncte.

Locul II : întreprinderea „Antre- 
frig" București, cu 512,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Giurgiu, cu 
486,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI SI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de in

dustrializare a sfeclei de zahăr Paș
cani. județul Iași, cu 967,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de ulei 
Slobozia, județul Ialomița, cu 801,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr Bod. 
județul Brașov, cu 650,2 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 645,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ
Locul I : întreprinderea polița

ii că „Bucureștii Noi", cu 783,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Filaret" București, cu 643,9 
puncte.

Locui III : întreprinderea poli
grafică Iași, cu 338,5 puncte.
ÎN SECTORUL DE CONSTRUCTH- 
MONTAJ — ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepri

ză „Frigotehnica" București. Minis
terul Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole, 
cu 649,1 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză 
generală de construcții mon
taj și reparații Brașov — Ministe
rul Industriei Lemnului si Materia
lelor de Construcții, cu 383,1 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR feroviare 

STATH DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată 

Iași, cu 575,5 puncte.
Locul II : Stația de cale ferată 

Cluj-Napoca Est. eu 464,7 puncte.
Locul III : Stația de cale ferată 

Sibiu, cu 397,1 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 

INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat de alimentație publi
că Rîmnicu Vîlcca, cu 353,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică locală Aluniș, 
București, cu 323,4 puncte.

Locul III : Întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publi
că Buzău, cu 295 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Teleorman, 
cu 222 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Alba, cu 
208 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Botoșani, 
cu 129,3 puncte.

• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55): 
David Cooperfield — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77): Guliver în țara păpuși
lor — 10; Puiul — 15; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04): Dana și leul — 15

cinema
• Cuibul de viespi; EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20
• O zi la București: FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
• Cucoana Chirița: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Pistruiatul (I—II): MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15: 18. COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15,30; 19.
• Pistruiatul III: VOLGA (79 71 26) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30.
• Pădurea din U. Minh : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

Cronica zilei
La București au Început, marți, 

lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-iordaniene de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică.

Cele două delegații, conduse de Ion 
Constantinescu. ministru secretar de 
stat la Comitetul de Stat al Plani
ficării, și Taher Kanaan, ministrul 
planificării al Iordaniei, analizează 
stadiul actual al relațiilor economice 
bilaterale, noi posibilități și căi me
nite să conducă la dezvoltarea în 
continuare a cooperării și colaborării 
româno-iordaniene în domenii de in
teres comun.

★
Marți dimineața au sosit lntr-o 

vizită în pbrtul Constanța navele a- 
mericane „Preble" și' „Page". în a- 
ceeași zi, conducătorul marșului, 
contraamiralul Roger F. Bacon. în
soțit de un grup de ofițeri ameri
cani. a făcut vizite protocolare la 
primăria municipiului Constanța și 
comandantului Marinei Militare. 
Oaspeții au depus o coroană de flori 
la Monumentul Victoriei din Con
stanța, au vizitat litoralul românesc 
al Mării Negre.

A fost prezent Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. în țara noastră.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,30 Partidul, gind și faptă româneas

că. Versuri și muzică
20,40 Tribuna TV. Normele eticii sl 

echității socialiste — ferm pro
movate In relațiile sociale

21,00 Film serial (color). „Rivalitate". 
Producție a Televiziunii din R. D. 
Germană. Premieră pe țară. Regla 
Hans-Joachlm Kasprzik. Episo
dul 2

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

SUCEAVA: Locuințe 
mai multe 

pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din ju

dețul Suceava desfășoară o inten
să activitate. Pentru a pune la 
dispoziția oamenilor muncii un-nu
măr sporit de apartamente, in a- 
ceste zile au fost luate măsuri 
pentru folosirea eficientă a timpu
lui de lucru, mecanizarea unor o- 
perații și extinderea utilizării pre
fabricatelor. în perioada care a tre
cut de la începutul anului și pînă 
acum au fost terminate și preda
te în plus oamenilor muncii 239 
apartamente confortabile. Majori
tatea blocurilor sint acoperite cu 
șarpantă, valorificîndu-se astfel 
tradiția din zonă, au finisaje îm
bunătățite si grad sporit de con-. 
fort. (Sava Bejinariu).

GALAȚI : Expoziție 
permanentă de mobilă 
întreprinderea de prelucrare a 

lemnului Galați, împreună cu Di
recția comercială județeană, a des
chis în piața Siderurgiștilor un mo
dern și spațios magazin de mobilă 
cu expoziție permanentă. Pe o su
prafață de 440 metri pătrați sint 
expuse 120 de sortimente, din care 
o treime sint noutăți. Prin biroul 
comercial al unității se poate con
tracta orice sortiment, vizitatorii 
fiind rugați să participe la un test 
pe probleme de calitate și noutate 
a producției de mobilă realizată de 
întreprinderea gălățeană. Personal 
tehnic de specialitate stă la dis
poziția publicului in probleme pri
vind mobilarea cu gust a aparta
mentelor. Noua expoziție va consti
tui, totodată, un cadru propice al 
întîlnirilor dintre furnizor, comerț 
și cetățeni, cit și pentru creatorii 
de mobilă, în scopul înnoirii con
tinue a sortimentelor. (Dan Plâeșu).

• Andrei Rubliov: UNION (13 49 04)
— 9; 12,15; 15,30; 18.45
• Fiii marii ursoaice: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru: POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19,15
• Medalion John Wayne: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30;
17.30; 1.9,30
• Medalion Alain Delon: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 15,45; 19.15
• Mari regizori, mari actori: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,30; 14.15; 17; 19,45
• Jandarmul și jandarmerițele: FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21. GRI
VITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18. LIRA (317171) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19, la grădină — 20,30
• Șatra: BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30; 
11,30: 13.30
• Călătorie într-un automobil vechi: 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30;
19,30
• Rocky I : ARTA (21 31 86) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18 — la grădină
— 20.30.
• Omagiu romanței — Ioana Radu: 
ARTA (21 31 86) — 20.
• Haiducii Iui Șaptecal: PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17: 19
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• PĂDURI SALVATE. Specialiști 
din K.F.G. au pus la punct un nou proce
deu de reciclare a maculaturii. Pînă nu 
demult, proporția ridicată de substanțe de 
umplere (cum ar fi caolinul sau carbona- 
tul de calciu) incluse în pasta de hirtie 
îngreuna mult operațiile de separare a 
cernelurllor. Datorită noului procedeu de 
flotație și folosirii a doi aditivi speciali, 
se poate reduce proporția substanțelor de 
umplere de la 18 la sută la 5—7 la sută, 
în cazul unui amestec tipic de maculatură 
destinată reciclării, respectiv alcătuit din 
40 la sută hirtie de ziar și 60 Ia sută revis
te ilustrate.

Potrivit opiniei specialiștilor, noua teh
nică va permite creșterea cu 50 la sută a 
cererii de hirtie reciclată. în 1986, in Re
publica Federală Germania s-au consumat 
cu aproape 500 mii de tone mai multă hir
tie reciclată decit în 1985. In total, anul 
trecut, consumul de hirtie reciclată s-a ri
dicat la 4,55 milioane tone, ceea ce înseam
nă cruțarea de la tăiere a unor întinse 
păduri, altminteri folosite ca materie primă 
nouă pentru fabricarea hirtiei.

• INSECTICID NEPOLUANT. 
De o apreciere internațională tot mai mare 
se bucură deltametrinul, noul insecticid cu 
spectru foarte larg de acțiune, din familia 
piretroiddlor. echivalente de sinteză ale 
unor compuși naturali. Dintre toți izome- 
rii unei molecule active folosite, practic, 
în întreaga industrie fitosanitară mondială, 
izomerul cel mai activ a fost obținut de 
firma franceză „Procida". Deltametrinul 
se sintetizează în 23 de etape succesive. 
Complet inofensiv pentru animalele cu 
singe cald, noul insecticid poate fi între
buințat la o serie de culturi, în proporție 
de 3—15 grame la hectar. De notat că 
deltametrinul lasă, comparativ cu insecti
cidele tradiționale, de 100—1 000 ori mai 
puține reziduuri, iar acestea se elimină în 
circa 24 de ore, fiind biodegradabile. Del
tametrinul se aplică sub formă de granule, 
în culturile de porumb, și de pulberi foarte 
fine in suspensie lichidă, in toate celelalte 
culturi. Noul insecticid poate fi folosit cu 
bune rezultate și in silozuri, pentru con
servarea semințelor.

• TRAMVAI PE PERNĂ DE 
CAUCIUC. La Moscova s-a încheiat, 
de curind, construcția primului tronson de 
linii de tramvai de un tip 'nou. La respec
tivele linii, șinele sint așezate pe o pernă 
de cauciuc, ceea ce face ca nivelul zgomo
tului produs de tramvai să se reducă de 
două ori.

Viitorul transportului urban, consideră 
specialiștii moscoviți, aparține mijloacelor 
cu tracțiune electrică și cu deplasare pe 
șine. Argumente ? Acest gen de transport 
nu poluează mediul înconjurător, iar orga
nizarea lui se pretează bine la automati
zare. De aceea, proiectele de dezvoltare a 
transportului urban din Moscova sint în 
mare măsură orientate spre extinderea 
rețelei de linii de tramvai. Printre nea
junsurile tramvaiului figurează însă nive
lul ridicat al zgomotului produs. Pentru 
diminuarea acestuia s-a decis să se re
curgă la un suport de cauciuc. Apreciin- 
du-se rezultatele bune ale exploatării tram
vaielor pe noul tronson pe pernă de cau
ciuc, s-a hotărit ca, in fiecare an, să se

reconstruiască, la fel, alți cîțiva zeci de 
kilometri de șine de pe cuprinsul orașului.

• SCAFANDRU-ROBOT. In 
Anglia a fost realizat un nou tip de robot 
subacvatic dirijabil de la distanță. Dotat 
cu o trusă de moduli de schimb, el poate 
verifica, bunăoară, pilonii platformelor de 
foraj și efectua apoi reparațiile ce se 
impun. Motoarele sale îi permit să se de
plaseze, dar și să rămînă imobil, chiar în 
zone unde curenții submarini sint foarte 
puternici. Informația se transmite la su
prafață printr-un cablu din fibre optice. 
Acestea asigură o calitate bună a imagini
lor pe ecranul monitorului, permițînd pre
venirea erorilor, in timpul transmiterii 
datelor. Scafandrul automat poate lucra la 
adincimi de pină la 1 800 metri. In prezent, 
se află însă în curs de realizare alte vari
ante de scafandri-robot care să poată func
ționa la adincimi și mai mari.

• „DIESELINO", a?a a fost de
numit cel mai mic motor diesel auto fabri
cat pină acum in lume. El a fost pus la 
punct de societatea italiană „Piaggio" spe

cializată în construcții de avioane, după 
șase ani de studii și testări. „Dieselino" are 
capacitatea de 421,8 cm3 și consumă trei li
tri de motorină la suta de kilometri. Ca
mionetele echipate cu minimotorul diesel 
— monocilindru, in patru timpi, cu injec
ție — pot transporta o sarcină utilă de 
770 kg, cu viteza de 65 km pe oră.

• ÎN SLUJBA MEDICINEI. 
„Witrektom" este numele unei originale in
stalații destinate operațiilor chirurgicale 
oftalmologice. Concepută și realizată in 
cadrul Clinicii de boli de ochi a Acade
miei de medicină din Lodz. Polonia, a- 
ceastă instalație — realizată exclusiv din 
materiale indigene — permite efectuarea 
de operații în interiorul ochiului, respectiv 
decuparea țesuturilor modificate patologic 
și eliminarea lot în exterior, printr-o mică 
incizie în globul ocular. Instalația este do
tată cu dispozitive terminale speciale de 
tăiere și absorbție, o pompă, care permite 
evacuarea în exteriorul ochiului a țesutu
rilor extirpate, o canulă de infuzie, care 
servește la completarea ochiului pînă la

volumul său normal, după îndepărtarea țe
suturilor bolnave, cit și un dispozitiv spe
cial de iluminat câmpul operațional din in
teriorul globului ocular.

• TELEVIZOR CU... RĂCITOR. 
în contextul exploatării îndelungate, neîn
trerupte a televizorului, se supraîncălzesc 
transformatoarele, subansamblele de inal- 
tă tensiune ale tubului și chiar circuitele 
imprimate, ceea ce poate duce la aprinde
rea și chiar la explodarea aparatului.

Pentru decuplarea automată a televizo
rului de la rețeaua electrică, in cazuri de 
supraîncălzire, multe firme au recurs la 
montarea în aparat a unor termoîntrerupă- 
toare. In schimb, specialiștii firmei „Phi
lips", din Olanda, au ales o altă cale. Ei 
au conceput un sistem de răcire a tubului 
cinescopic. El constă, în principal, dintr-un 
rezervor umplut cu un amestec lichid, care 
se evaporă ușor, absorbind căldura dega
jată de tubul cinescopic. Vaporii trec apoi 
într-un radiator, unde se condensează. Li
chidul format se îndreaptă din nou 
tubul cinescopic și ciclul se repetă.

1**
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Vizita primului ministru al guvernului român 
in R. P. Bulgaria

SOFIA 23 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei oficiale de 
prietenie pe care o efectuează în 
R.P. Bulgaria, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, s-a aflat 
marți la Plovdiv.

Aici, primul ministru român și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au vizitat Centrala economică „Teh
nica periferică" și Combinatul eco
nomic pentru tehnică de organizare 
industrială si de birou.

în unitățile vizitate, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a discutat cu 
cadre de conducere și 'Specialiști. 
Evidențiind experiența specialiștilor

noștri, aportul cercetării științi
fice proprii la progresul electroni
cii românești, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a subliniat posibilitățile 
existente pentru lărgirea și diversi
ficarea. in interesul reciproc, a cola
borării și cooperării în producție în
tre oele două unități din Bulgaria 
și, unități similare românești.

în după-amiaza aceleiași zile a 
fost vizitat Institutul de pomi
cultură.

Primul ministru român a fost în
soțit în această vizită de Gheorghi 
Atanasov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, de alte 
persoane oficiale.

Vizita oficială de prietenie a pri
mului ministru al guvernului român 
în Bulgaria continuă.

j- --------------- --------- --------
J Acțiuni și luări de poziție pentru j 

încetarea cursei înarmărilor \
U____s_____ ____________ .____e_________ . ..j Cursa înarmărilor sporește neîncrederea dintre state j 
i BONN 23 (Agerpres). — într-o să sporească suspiciunile și nein- , 

declarație făcută în orașul vest- crederea dintre state. )
) german Duisburg, generalul olan- El a declarat că se cer depuse 1 
i dez în retragere Michel Van Me- eforturi perseverente pentru crea- ’i dez în retragere Michel Van Me-
* yenfeldt, jnembru al organizației

!
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obștești ..Generalii pentru pace", a 
criticat politica de înarmare a Pac
tului nord-atlantic si propaganda în 
favoarea 
rilor din 
preciind

continuării cursei înarmă- 
unele țări occidentale, a- 
că aceasta nu face decit

eforturi perseverente pentru crea- ■ 
rea unui climat de încredere si l 
cooperare între națiuni, inclusiv / 
pentru negocieri între statele din ț 
N.A.T.O. si cele participante la i 
Tratatul de la Varșovia pentru dez- ’ 
voltarea încrederii și înfăptuirii i 
dezarmării.

într-o zonă a păcii
în cadrul primei ședințe, delega- 

țiile statelor participante au salu- • 
tat lărgirea componentei acestui or
ganism de la 44 la 49 de state. 
Președintele Comitetului special, 
N. Wigevardane (Sri Lanka) a de
clarat că lărgirea componentei co
mitetului reflectă preocuparea lar
gă a statelor de a acționa pen
tru transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii și colabo
rării.

Demersuri în favoarea transformării 
Oceanului Indian

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite se desfășoară 
lucrările Comitetului special al 
O.N.U. pentru Oceanul Indian, or
ganism format în prezent din 49 
de state. Comitetul a fost instituit 
in baza unei rezoluții a Adunării 
Generale si are mandatul de a 
pregăti o conferință internaționa
lă pentru transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a păcii.

Sudul Pacificului să devină liber de arme atomice !
SINGAPORE 23 (Agerpres). — 

Frank O’Flynn, ministrul apărării 
al Noii Zeeelande. a declarat. în
tr-o conferință de presă la Singa
pore. că realizarea unei zone libe
re de arma nucleară în sudul Pa
cificului va fi o expresie a voin
ței națiunilor din această parte a 
lumii de a-si lua destinele în pro
priile mîini. La încheierea convor
birilor politice si economice din
tre miniștrii de externe din tări-

le ASEAN și partenerii acestora 
— S.U.A., Canada. Australia. Ja
ponia Si Noua Zeelandă — minis
trul neozeelandez a reafirmat po
ziția tării sale în problema arme
lor nucleare.

La rîndul său. ministrul indone
zian de externe. Mochtar Kusu- 
maatmadia. a relevat importanta 
creării de zone libere de arme nu
cleare în Asia de sud-est.

't
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Fermă condamnare a politicii rasiștilor
de la

LUSAKA 23 (Agerpres). — Regi
mul rasist de la Pretoria recurge la 
acțiuni diversioniste destinate desta
bilizării situației din Zambia, a de
clarat Grey Zulu, secretar general 
al Partidului Unit al Independenței 
Naționale din această țară. Subli
niind că autoritățile din R.S.A. pro
cedează la asemenea acțiuni și îm
potriva celorlalte state africane in
dependente vecine, el a chemat 
populația să sprijine programele e- 
conomice guvernamentale și să ri
posteze la orice încercări de submi
nare a lor din partea agenților pro
vocatori al regimului de la Pretoria, 
arată agenția China Nouă.

Pretoria
OSLO 23 (Agerpres). — „Comisia 

Palme pentru probleme de dezar
mare și securitate" va organiza la 
Oslo în perioada 27—28 iunie o re
uniune consacrată securității în Re
publica Sud-Africană.

Alături de membri ai comisiei 
menționate (alcătuită din premierul 
norvegian Gfo Harlem Brundtland, 
Alfonso Garcia Robles — Mexic, 
Gheorghi Arbatov — U.R.S.S., Cyrus 
Vance—S.U.A.), la reuniune vor lua 
parte Allan Boesak, întemeietorul 
Frontului Unit Democratic din 
R.S.A., și Thabo Mbeki, purtător de 
cuvînt al Congresului Național Afri
can (A.N.C.J.

Declarații privind pozițiile U.R.S.S. și S.U.A. 
in problema rachetelor

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Uni
unea Sovietică apreciază propunerile 
făcute de partea americană la trata
tivele de la Geneva ca un răspuns 
la propunerile U.R.S.S. făcute in 
aprilie 1987, în . timpul vizitei secre
tarului de stat al S.U.A., Gecrge 
Shultz, la Moscova, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă in 
capitala Uniunii Sovietice, Viktor 
Karpov, șeful Direcției pentru limi
tarea armamentelor din M.A.E. al 
U.R.S.S., relatează agenția T.A.S.S.

Totodată a arătat diplomatul so
vietic, în propunerile americane se 
exprimă necesitatea lichidării rache
telor operativ-tactice nu numai in 
Europa, ci și în Asia, adică pe scară 
globală. Această poziție nu vine in 
contradicție cu poziția U.R.S.S., a 
arătat el. Și Uniunea Sovietică con
sideră că problema rachetelor ope
rativ-tactice poate fi rezolvată pe 
bază globală.

Viktor Karpov a subliniat, în con
text, că în ce privește rachetele so
vietice cu rază medie din partea 
asiatică a Uniunii Sovietice este ne
cesar să se țină seama de unii fac
tori ignorați de partea americană, și 
anume existența în Asia a armelor 
nucleare americane și a mijloacelor 
de transport pentru ele. Dacă se 
ține seama de aceasta, a declarat 
Viktor Karpov, Uniunea Sovietică 
este gata să soluționeze și problema

rachetelor cu rază medie de acțiune, 
și a celor operativ-tactice pe baze 
globale.

Diplomatul sovietic a arătat, toto
dată, că în propunerile părții ame
ricane continuă să existe elemente 
inacceptabile pentru partea sovietică, 
și anume lichidarea completă a ra
chetelor cu . rază medie de acțiune, 
în condițiile admiterii transformării 
rachetelor „Pershing-2“ în rachete 
cu raza de 500—1 000 km, precum și 
insistența S.U.A. de a amnlasa 100 
de focoase de luptă pe rachetele cu 
rază medie de acțiune din Alaska, 
de unde ele pot atinge teritoriul 
Uniunii Sovietice.

GENEVA 23 (Agerpres). — Șeful 
delegației S.U.A. la negocierile so- 
vieto-americane de la Geneva, am
basadorul Max Kampelman. și-a ex
primat speranța. în cadrul unei de
clarații făcute la Geneva, că un a- 
cord între cele două părți în pro
blema rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune va putea fi reali
zat în timpul actualei runde a tra
tativelor sau cel mai tîrziu la finele 
acestui an — relatează agenția Ta- 
niug. El a adăugat că printre proble
mele ce se cer convenite intre cele 
două țări figurează cele legate de 
rachetele „Pershing-Al“, cu rază 
scurtă de acțiune, situate pe terito
riul R.F. Germania.

IN CONSILIUL DE SECURITATE

Proiect de rezoluție în favoarea încetării 
conflictului dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Cei cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
au elaborat un proiect de rezoluție 
care urmărește încheierea conflictu
lui dintre Iran și Irak. Documentul 
urmează să fie supus in cursul aces
tei săptămini celorlalți membri ai 
consiliului.

Rezoluția cere părților beligerante 
să înceteze imediat ostilitățile, să re
vină la frontierele recunoscute pe 
plan internațional și să procedeze la 
schimburi de prizonieri. Rezoluția su
gerează. de asemenea, convocarea 
unei sesiuni a Consiliului de Secu
ritate pentru a analiza măsurile ce 
se impun în eventualitatea în care 
cele două părți nu se conformează 
prevederilor rezoluției.

In cercurile de la O.N.U. se apre
ciază că rezoluția nu va fi prezen
tată Consiliului de Securitate înainte 
ca secretarul general al O.N.U.,

Javier Perez de Cuellar, să efectue
ze, luna viitoare, un turneu european 
consacrat acestei probleme.

AMMAN. — Regele Hussein ăl Ior
daniei l-a primit la Amman pe mi
nistrul kuweitian de stat pentru afa
ceri externe, Saud Mohammad Al 
Osaimi. aflat în vizită în capitala ior
daniană. în cadrul convorbirilor su
veranul hașemit a lansat un apel la 
acțiuni colective pe plan arab pen
tru încetarea conflictului dintre Iran 
și Irak, care să ducă la retragerea 
trupelor celor două țări în interiorul 
frontierelor recunoscute internațio
nal, informează agenția China Nouă. 
Regelui Iordaniei i-a fost remis un 
mesaj din partea emirului Kuweitu
lui, șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah, privind ultimele evoluții 
din regiune și căile pentru coordo
narea eforturilor pe plan arab în 
direcția încetării conflictului ira- 
niano-irakian.

Datoriile externe și șomajul întunecă 
perspectivele economiei mondiale

Concluziile unui raport al O.N.U,
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager

pres). — Intr-un studiu privind 
perspectivele evoluției situației eco
nomice in 1987 și 1988, elaborat de 
experți ai O.N.U., se apreciază că 
grupul țărilor în curs de dezvoltare 
va înregistra, în ansamblu, un ritm 
de creștere de 2,7 la sută anul aces
ta și de 3,8 la sută anul viitor, in 
primul rînd ca urmare a îmbunătă
țirii situației statelor exportatoare 
de petrol. Se estimează, de aseme
nea, că va avea loc o înăsprire a 
politicii fiscale în Statele Unite de
terminată de eforturile acestora de 
reducere a deficitului bugetar ame
rican. Creșteri modeste ale econo

miei se vor înregistra în R.F. Ger
mania și Japonia, in conformitate 
cu obiectivele fixate de guvernele 
celor două țări. Fluxul de capital 
străin în țările în curs de dezvol
tare va spori, cu 3,5—4 la sută anual, 
în termeni nominali, iar marile țări 
debitoare vor continua programele 
de reajustare economică. în cazul 
în care aceste evoluții se vor con
firma, studiul apreciază că „Econo
mia mondială nu se va dezvolta in
tr-un ritm suficient de rapid pentru 
a asigura ridicarea nivelului de 
trai intr-un mare număr de țări în 
curs de dezvoltare".

(din actualitatea politică) =——

CONGRESUL MONDIAL AL FEMEILOR
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

S. Morcovescu transmite : Sub de
viza „Spre anul 2000 fără arme nu
cleare, pentru pace, egalitate, dezvol
tare", la Moscova au început marți 
lucrările Congresului mondial al fe
meilor.

La acest reprezentativ forum al 
femeilor din lumea întreagă parti
cipă aproape 2 300 de persoane, re
prezentînd'organizații naționale de 
diferite orientări politice din 154 de 
țări. 73 de organizații neguverna
mentale și 15 organizații din siste
mul O.N.U.

România este reprezentată de o 
delegație a Consiliului Național al 
Femeilor.

Forumul mondial al femeilor își 
propune extinderea contactelor și 
dezvoltarea colaborării, intensifica
rea acțiunilor pentru pace. împotri
va pericolului unui război nuclear, 
pentru supraviețuirea omenirii, pen
tru independență națională, egalita
tea în drepturi a femeilor, pentru fe
ricirea copiilor. Sînt. de asemenea, 
examinate căile de realizare a stra
tegiilor de perspectivă în domeniul 
îmbunătățirii statutului femeilor, a-

doptate la Conferința mondială a 
O.N.U. de la Nairobi.

în cuvîntul de salut adresat parti
cipanților la congres, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. M. S. Gor- 
baciov, a relevat că mișcarea inter
națională a femeilor a întărit con
siderabil potențialul păcii și înțele
gerii între popoare. Referindu-se la 
actuala situație internațională, vor
bitorul a arătat că sarcina primor
dială este in prezent aceea de a nu 
permite ca planeta să fie distrusă. 
„Dezarmarea pentru dezvoltare. în
crederea și colaborarea sint cele trei 
obiective spre care trebuie să se 
meargă in viitor. Altă alternativă 
nu există", a arătat M. S. Gorbaciov.

în mesajul adresat congresului de 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, este evidențiată 
contribuția femeilor la cauza întă
ririi păcii, egalității sociale și a dez
voltării globale. Femeile, se spune 
în mesaj, joacă mai mult ca oricînd 
un rol activ în descoperirea căilor 
de înlăturare a fenomenelor negati
ve ale lumii contemporane, se află 
în avangarda luptei pentru edifica
rea unei lumi pașnice.

Sesiunea Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

BEIJING 23 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat marți lucrările se
siunii Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze. Comi
tetul — relatează agenția China 
Nouă — l-a numit pe Yao Yilin. vi- 
cepremier al Consiliului de Stat, in

funcția de ministru însărcinat cu 
Comisia de stat a planificării. în lo
cul lui Song Ping, care a devenit 
șef al Secției organizatorice a C.C. 
al P.C. Chinez. Wei Jianxing a fost 
desemnat ministru al controlului, 
iar Gao Dezhan — ministru al silvi
culturii.

Sesiunea Adunării Federale a R. S. Cehoslovace
PRAGA 23 (Agerpres). — La Praga 

s-au încheiat lucrările sesiunii Adu
nării Federale a R.S. Cehoslovace. 
Organul legislativ suprem a aprobat 
raportul cu privire la executarea

bugetului de stat al țării pe anul 
1986. De asemenea, au fost aprobate 
unele legi în domeniul asistenței so
ciale, relatează agenția CTK.

Lucrările Adunării Naționale a R. S. Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — La Ha

noi s-au încheiat lucrările primei 
sesiuni a noii legislaturi a Adunării 
Naționale a R.S. Vietnam. în cadrul 
căreia au fost dezbătute probleme 
actuale ale construcției socialiste și 
a fost aleasă noua componentă a 
celor mai înalte organe ale condu
cerii de stat. S-au adoptat, de ase
menea, o serie de rezoluții.

Luînd cuvîntul în ședința de în
cheiere a sesiunii, Vo Chi Cong, 
membru . al Biroului Politic . al C.C. 
al P.C. din Vietnam, președintele 
Consiliului de Stat, a subliniat ne
cesitatea adoptării grabnice a unor 
măsuri efective în scopul depășirii 
dificultăților actuale și accelerării 
industrializării socialiste.

Evoluția eforturilor de pace 
în America Centrală

CIUDAD DE GUATEMALA 23 
(Agerpres). — Guatemala iși va con
tinua eforturile vizînd convocarea 
unei reuniuni la nivel înalt cu par
ticiparea președinților țărilor centro- 
americane. 'dar respinge posibilitatea 
de a lua parte la vreo reuniune care 
să excludă Nicaragua, a declarat 
Julio Santos, purtător de cuvînt al 
președinției acestei țări. „Guvernul 
guatemalez consideră că sînt produc
tive doar reuniunile cu participarea 
tuturor celor cinci țări din regiune".

CIUDAD DE PANAMA 23 (Ager
pres). — Ministrul panamez al rela
țiilor externe, Jorge Abadia, a ca
lificat ca fiind o grea lovitură- pen

tru prooesul de pace în America 
Centrală suspendarea reuniunii șefi
lor de stat din regiune, programată 
să aibă loc la 25 și 26 iunie în Gua
temala — transmite agenția Prensa 
Latina. El a arătat că „Grupul de la 
Contadora" și S.U.A. au o poziție 
distinctă în ce privește modalitatea 
obținerii păcii în regiunea centroa- 
mericană. Pentru a fi cu adevărat 
durabilă, pacea trebuie să emane 
din America Centrală, să fie rezul
tatul concilierii între, cele cinci țâri 
ale regiunii — a spus ministrul pa
namez, adăugind că unica formulă 
capabilă să asigure înfăptuirea a- 
cestui obiectiv o reprezintă demersu
rile „Grupului de la Contadora".

ORIENTUL
MIJLOCIU

• Noi ciocniri în Liban • Se
minar cu tema „Drepturile 
inalienabile ale poporului pa

lestinian"
BEIRUT 23 (Agerpres). — Avioane 

de luptă israeliene au întreprins. în 
cursul nopții de luni spre marți, un 
nou raid asupra orașului Saida, din 
sudul Libanului, și a taberelor de 
refugiați palestinieni invecinate.

La Beirut, după ciocnirile de luni 
și din noaptea care a urmat între 
forțe rivale din sectorul de sud al 
orașului, starea de tensiune se men
ține. în cursul ciocnirilor, cel puțin 
opt persoane au fost ucise și 30 au 
fost rănite. Postul de radio Beirut a 
anunțat că numeroase locuințe și 
peste 30 de automobile au fost ava
riate sau distruse de obuze.

NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul permanent al Libanului la 
O.N.U. a adresat secretarului general 
al Națiunilor Unite o scrisoare prin 
care ÎI, in formează asupra atacurilor 
terestre și aeriene întreprinse de 
Israel împotriva sudului teritoriului 
libanez. în scrisoare se subliniază că 
Israelul continuă să violeze normele 
dreptului internațional. Carta și re
zoluțiile O.N.U. și este responsabil 
de situația explozivă din Libanul 
de sud.

Se subliniază că retragerea defini
tivă și necondiționată a Israelului din 
teritoriul libanez și aplicarea rezolu
țiilor Consiliului de Securitate con
stituie unicul miiloc prin care aceas
tă regiune poate deveni o zonă a păcii 
și securității sub controlul total al 
statului libanez.

★
La sediul din New York al Națiu

nilor Unite se desfășoară lucrările 
seminarului regional nord-american 
cu tema „Drepturile inalienabile ale 
poporului palestinian". La reuniune 
participă reprezentanți ai mișcării de 
nealiniere. Organizației Unității A- 
fricane. Ligii Arabe, Organizației 
Conferinței Islamice, Comitetului 
O.N.U. pentru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian. Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheidului. Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, ai altor or
ganizații și organisme internațio
nale.

Din dezbateri se degajă opinia că 
fără soluționarea problemei palesti
niene, fără respectarea drepturilor 
legitime ale palestinienilor, inclusiv 
a dreptului lor la autodeterminare 
și la crearea unui stat propriu, in
dependent. nu este posibilă instau
rarea unei păci juste și durabile îh 
Orientul Mijlociu.

Luînd cuvîntul din partea țărilor 
participante la mișcarea de nealinie
re. reprezentantul Republicii Zim
babwe a declarat că statele neali
niate sprijină pe deplin aspirațiile 
poporului palestinian și se pronunță 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților implicate./

Reprezentantul siriei. raportor ăî 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
decolonizare, a apreciat că o confe
rință internațională pentru pace în 
Orientul Mijlociu ar oferi cadrul po
litic și juridic propice pentru elabo
rarea unei reglementări globale a 
situației din regiune.

COREEA DE SUD:

In ultimele zile, din Coreea de Sud 
sosesc noi și noi știri despre am
ploarea mișcării naționale de pro
test împotriva regimului dictatorial 
al generalului Chun Du Hwan. in
stalat la putere în urma loviturii de 
stat militare din august 1980. Orașe
le Seul. Kwangju Chongju. Pusan, 
Inchon. Tegu. Masan și alte locali
tăți sud-coreene sînt zguduite de 
uriașe manifestații populare. Imagi
nile telefoto si cele transmise prin 
intermediul jurnalelor de actualități 
TV înfățișează adevărate scene de 
război. Străpungînd barajele forțelor 
polițienești. înfruntînd cu bărbăție 
actele de sălbatică brutalitate la care 
aceste forte. înarmate pînă în dinți, 
se dedau, zeci si sute de mii de 
persoane. reprezentînd cele mai 
largi cercuri populare, participă la 
mari demonstrații. în cursul cărora 
se cere demisia actualului guvern, 
adoptarea unei noi constituții, de
semnarea noului președinte al tării 
prin alegeri directe, garantarea li
bertăților cetățenești, democratizarea 
întregii vieți politice si sociale.

Relatările agențiilor de presă vor
besc despre blocarea de către mul
țime a zonelor celor mai circulate 
din principalele orașe, ocuparea unor 
posturi de radio si televiziune, chiar 
si a unor sedii ale partidului de gu- 
vernămlnt. de' unde participanții la 
acțiunile de protest rostesc declara
ții înflăcărate, pronunțîndu-se pen
tru abolirea actualului regim opre
siv de la Seul și efectuarea de 
schimbări radicale cu caracter de
mocratic. Deosebit de activi se do
vedesc studenții de la majoritatea 
centrelor universitare, care trec la 
ocuparea instituțiilor respective, 
fiind. în același timp, permanent pre- 
zenti în viitoarea marilor de
monstrații de stradă.

Pentru Instaurarea democrației în 
Coreea de Sud. eliberarea deținuți- 
lor politici. încetarea represiunilor 
împotriva elementelor progresiste si 
democratice se pronunță, totodată, 
reprezentanții organizațiilor munci
torești si țărănești, deputati ai 
parlamentului sud-coreean. cunoscu
te personalități politice din tară, li
deri ai clerului, cadre didactice. De
clarații si petiții în favoarea demo
crației în Coreea de Sud au semnat 
sute si mii de scriitori, oameni de 
artă și teatru, juriști. In același timp, 
se ridică cu tot mai multă vigoare 
vocile în favoarea dialogului si ne
gocierilor dintre Nord și Sud. pen
tru reglementarea pașnică a proble
mei reunificârii Coreei. pentru 
transformarea întregii peninsule în
tr-o zonă denuclearizată. venindu-se 
astfel în întîmpinarea propunerilor 
constructive ale R.P.D. Coreene. Pe 
bună dreptate, observatorii politici

STAREA DE CRIZĂ SE AD1NCEȘTE
consideră că. în prezent, s-a creat 
o situație calitativ nouă, punînd re
gimul in imposibilitate de a conti
nua să guverneze cu vechile metode.

Actualele evenimente își au sor
gintea în decizia samavolnică adop
tată la 13 aprilie de dictatorul sud- 
coreean de a interzice orice discu
ție si acțiune — pînă la Jocurile O- 
limpice din anul viitor — în legă
tură cu problema succesorului actua
lului ..președinte". Această poziție, ce 
intervenea după repetate „promi
siuni" de reformă constituțională, 
promisiuni ce s-au dovedit un sim
plu subterfugiu, urmărind cîștigarea 
de timp, a nemulțumit profund toa
te forțele democratice si progresis
te din Coreea de Sud. care au apre
ciat-o. pe drept cuvint. ca o mane
vră menită să asigure — sub pre
textul că „tara are nevoie de liniș
te pentru tinerea Jocurilor Olimpi
ce" — perpetuarea regimului dicta
torial.

Această intenție s-a văzut și mai 
clar în urma hotărîrii partidului de 
guvernămînt de a desemna ca suc
cesor al lui Chun Du Hwan — al că
rui mandat expiră în februarie 1983 
— pe un apropiat al acestuia, ge
neralul Roh Tae Woo, care îi împăr
tășește întru totul vederile antide
mocratice, el fiind, de altfel, condu
cătorul puciului militar din 1980. 
Prin această hotărîre s-a văzut că 
Chun Du Hwan intenționează, de 
fapt, să-și continue politica, dacă nu 
chiar să-și prelungească mandatul 
prin intermediul unui interpus fi
del. Tocmai aceasta a fost „picătu
ra" ce a făcut să se reverse paharul, 
cauza imediată care a declanșat ma
nifestațiile de protest din ultimul 
timp, ce au cîștigat continuu în in
tensitate, fiind cele mai puternice 
de la insurecția din mai 1980 a tine
retului și muncitorilor din Kwangju, 
în perioada 10—20 iunie, numărul 
participanților a depășit un milion, 
ceea ce a determinat pe observatorii 
politici și agențiile de presă să apre
cieze că regimul dictatorial este con
fruntat cu o criză politică fără pre
cedent.

Inspăimîntate de valul miniei 
populare, autoritățile sud-coreene au 
recurs și recurg la cele mai brutale 
represiuni. împotriva demonstranți
lor au fost aruncați peste 120 000 po
lițiști, care folosesc împotriva popu
lației toată gama mijloacelor repre
sive — de la bombe cu gaze lacrimo
gene și tunuri cu apă pînă la care 
de luptă. între forțele de „ordine" 
și demonstranți au loc ciocniri vio
lente, amenințînd, potrivit relatărilor 
din Seul, să capete proporțiile unui 
adevărat război civil. Spitalele sînt 
pline de victimele represiunilor. Mii 
și mii de persoane au fost arestate

și supuse torturilor de către poliție. 
Așa cum scria revista americană 
„TIME", citind opinia unui lider al 
opoziției sud-coreene. actuala etapă a 
situației din Coreea de Sud poate fi 
asemuită cu „o noapte a întunericu
lui profund".

Marile demonstrații populare din 
Coreea de Sud au dovedit o dată mai 
mult că teroarea, oricît de brutală ar 
fi, nu poate inăbuși năzuințele spre 
libertate și democrație ale maselor. 
Dimpotrivă, bazele șubrede ale aces
tui regim s-au șubrezit și mai mult, 
în acest climat de criză profundă, 
dictatorul Chun Du Hwan a recurs 
pentru a se salva la „un pas conci
liator fără precedent" — cum îl ca
lifică agenția EFE — anunțînd că 
este gata să angajeze contacte cu re
prezentanți ai opoziției „privind re
forma constituțională".

Profund îngrijorat este însă nu 
numai dictatorul sud-coreean, neli
niștiți sînt și „protectorii" săi din 
afară, soarta regimului din Coreea 
de Sud neputîndu-i lăsa indiferenți 
De altfel, nu întîmplător, așa-zisa 
atitudine „conciliantă" a regimului 
de la Seul este pusă în directă legă
tură de agențiile de presă cu „presi
unile" exercitate de aceștia asupra lui 
Chun Du Hwan. La Seul a sosit pre
cipitat un trimis al S.U.A. în persoa
na lui Gaston Sigur, asistent al se
cretarului de stat pentru problemele 
Asiei. Discuțiile purtate cu căpetenii
le regimului dictatorial au avut ca 
scop tocmai găsirea unor mijloace de 
ieșire din criză. Se știe că în această 
țară sînt amplasate 200 baze milita
re și sînt staționați 40 000 militari al 
S.U.A. ; în același timp, peste jumă
tate din focoasele nucleare ale 
S.U.A. desfășurate in Asia (1 000 
unități) sînt situate în Coreea de 
Sud. Or, acum, prezența acestor baze 
este pusă în discuție o dată cu soar
ta regimului de la Seul. Este semni
ficativ că. la manifestațiile antidicta- 
toriale care au avut loc, demonstran
ții au scandat nu numai „Jos cu 
Chun Du Hwan !“ sau „Alegeri — 
acum !", dar și „Afară ' cu bazele 
străine !“.

Așa se explică sfaturile de „mo
derație" date de autoritățile ameri
cane autorităților sud-coreene. Potri
vit celor transmise de agențiile de 
presă, emisarul Washingtonului a 
recomandat inițierea de tratative cu 
opozanții regimului și modificarea 
Constituției in sensul desemnării vi
itorului președinte pe calea alegerilor 
directe. A reținut. în același timp, 
atenția declarația purtătorului de 
cuvînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A. că impunerea unei soluții 
militare ar fi „o gravă greșeală". In 
același spirit s-a pronunțat și pre
ședintele subcomitetului pentru pro

blemele asiatice al Camerei Repre
zentanților, Stephen Solarz, care a 
ținut să declare că o asemenea so
luție ar fi „un uriaș dezastru atit 
pentru Coreea de Sud, cit și pentru 
Statele Unite".

Rămîne de văzut dacă încercările 
de „salvare" ale regimului sud-co
reean prin diferite subterfugii, inclu
siv prin adoptarea de către acest 
regim a unei așa-zise atitudini mai 
„flexibile", se vor dovedi eficiente și 
dacă situația „va fi adusă din nou 
sub control". Cert este că partidele 
de opoziție au declarat că nu se vor 
mulțumi cu jumătăți de măsură. In- 
tr-un interviu acordat ziarului ja
ponez „ASAH1", președintele puter
nicei formațiuni sud-coreene de opo
ziție, Partidul Unit al Reunificârii, 
Kim Yong Sam, a arătat că valul 
nemulțumirii a atins în Coreea de 
Sud un asemenea grad încit se im
pune o schimbare radicală a actua
lului regim. El s-a pronunțat pentru 
organizarea imediată a unui refe
rendum, în cadrul căruia populația 
sud-coreeană să-și poată exprima li
ber opțiunea pentru o formă de gu
vernămînt conformă cu dorințele 
sale.

încercările de perpetuare ale re
gimului de Ia Seul se izbesc de îm
potrivirea hotărîtă. deopotrivă, a 
populației sud-coreene, ca și a opi
niei publice de pretutindeni, care a 
condamnat și condamnă viguros re
presiunile antipopulare ale regimu
lui dictatorial sud-coreean. Chiar și 
în S.U.A. se fac auzite tot mai 
multe voci care condamnă încălca
rea drepturilor democratice, cetățe
nești de către actualele autorități 
sud-coreene. Sub lozinci ca „Să în
ceteze asasinarea studenților !“, „De
mocrație in Coreea de Sud !“, în 
mai multe orașe din Statele Unite 
au avut loc demonstrații in spriji
nul instaurării unui regim democra
tic în sudul peninsulei.

Ampla mișcare pentru libertăți și 
reforme democratice din Coreea de 
Sud vine din nou să demonstreze 
că unica modalitate de soluționare a 
problemelor din această parte a lumii 
o constituie respectarea voinței 
populației de introducere a schim
bărilor democratice ce se impun, de 
instaurare a drepturilor și libertăți
lor cetățenești fundamentale, de 
înaintare pe. calea spre înfăptuirea 
marelui obiectiv național — reuni- 
ficarea independentă și pașnică a 
patriei. In lupta lor dreaptă pentru 
aceste țeluri, forțele patriotice și de
mocratice sud-coreene se bucură de 
simpatia și sprijinul întregii opinii 
publice mondiale.

Nicolae PLOPEANU

ILE DE PRESA
e scurt

toritățile militare ale 
Yoweri Museveni au 
la începutul anului o 
tiuni in scopul curățirii unor zone 
de la frontiera tării de bande înar
mate care se dedau la jafuri. In

președintelui 
declanșat de 
serie de ac-

n
i

O EXPOZIȚIE DE PRODUSE
| ROMANEȘTI de tehnică de calcul, 
I automatizări și aparatură de mă

sură și control a fost deschisă la 
Sofia. Sînt. prezentate cele mai noi 
si mai moderne creații din dome
niul electronicii românești — mi- 

Inicalculatoare. videoterminale. co
menzi numerice pentru mașini- 
unelte. osciloscoape, modulometre, 
afișoare de cote, dozatoare etc. Im- 

Ipreună cu echipamentele amintite, 
sint expuse numeroase aplicații 
rare reprezintă rezolvarea unor 
probleme specifice din cele mai 

(diferite ramuri ale economiei, cum 
ar fi industria metalurgică, chimi
că. energia electrică, din domeniul 

I meteorologiei, medicinei. instruirii, 
proiectării asistate de calculator — 
aplicații care sînt utilizate frecvent 
în tara noastră si care au fost ex
portate și în alte țări.

„INCHEBA 1987". în cadrul ac-

Itualei ediții a Tîrgului internațio
nal de chimie „INCHEBA 1987", 
două produse cosmetice românești 
au primit cea mai înaltă distinc-

I tie — medalia de aur — crema 
I „Gerovițal Plant", realizată de în

treprinderea de produse cosmetice

I „Farmec" din Cluj-Napoca. și să
punul de toaletă „RP“. fabricat de 
întreprinderea „Nivea" din Brașov.

I LA FRANKFURT PE MAIN s-a
I deschis o expoziție de prezentare 

a produselor industriei ușoare ro-
1 mânești. Organizată de Ministerul
I Industriei Ușoare. în colaborare cu

Ministerul Comerțului Exterior și

I Cooperării Economice Internațio
nale și societatea mixtă „Karpaten". 
expoziția prezintă ultimele creații 
ale întreprinderilor românești din

I sectoarele confecții textile, trico
taje și țesături. încălțăminte și alte 
articole.

I CONVORBIRI LA MOSCOVA.
• în capitala U.R.S.S. au avut Ioc

convorbiri între Nikolai Rîjkov,
I membru al Biroului Politic al C.C.
| al P.C.U.S.. președintele Consiliu

lui de Miniștri al U.R.S.S.. alte

I persoane oficiale sovietice, și dele
gația de partid și de stat a R.D. 
Germane, formată din Guenter 
Mittag. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. Willi 
Stoph. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.. președintele

■ Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
alte persoane oficiale. Au fost

1 examinate problemele extinderii și 
adîncirii pe mai departe a colabo-

I rării economice și tehnico-stiin- 
țifice dintre U.R.S.S. și R.D.G.

PLENARA. La Madrid s-au des
fășurat lucrările plenarei Partidu
lui Comunist din Spania, care a 
analizat rezultatele alegerilor des

fășurate în această țară la 10 iu
nie si politica viitoare a partidu
lui în noile condiții create de a- 
cest scrutin. Plenara a stabilit ca 
viitorul congres al P.C.S. să aibă 
Ide la începutul anului 1988.

REUNIUNE. La Abuja s-au în
cheiat lucrările unei reuniuni a 
Comisiei Economice, a O.N.U. pen
tru Africa. In comunicatul dat pu
blicității se arată că intîlnirea la 
nivel înalt de la Veneția a celor 
mai dezvoltate țări ale lumii nu a 
adus nici un fel de soluții pentru 
țările in curs de dezvoltare din 
Africă, confruntate cu dificultăți 
economice greu de depășit. Comu
nicatul 'subliniază că situația eco
nomică dificilă a țărilor africane 
se datorează. în principal, scăderii 
bruște a prețurilor la materiile 
prime și datoriei externe uriașe.

MESAJ. Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etio
piei Socialiste, a primit un mesaj 
din partea președintelui Somaliei, 
Mohamed Siad Barre, referitor la 
stadiul relațiilor dintre cele două 
țări. La 29 iulie, șefii de stat din 
Etiopia. Djibouti. Kenya Si Soma
lia se vor întîlni la Addis Abeba 
pentru a dezbate problema coope
rării regionale. Cu acest prilej, pre
ședinții Mengistu Haile Mariam și 
Mohamed Siad Barre vor avea con
vorbiri asupra problemelor privind 
normalizarea relațiilor dintre țările 
lor.

GREVA GENERALA. In Haiti a 
fost declanșată o grevă generală la 
chemarea Centralei Autonome a 
Oamenilor Muncii Haitieni (CATH) 
in sprijinul revendicărilor privind 
aprofundarea procesului national 
de democratizare a vieții politice 
interne si îmbunătățirea condițiilor 
de muncă si de viață ale pături
lor sărace. Rețelele comerciale și 
alte servicii ale administrației lo
cale nu au funcționat, transportu
rile au fost întrerupte. Forte mi
litare au ocupat sediul CATH și 
o parte din membrii conducerii or
ganizației au fost arestați.

FORȚELE ARMATE ALE MO- 
ZAMBICULUI au anihilat. in 
cursul unor acțiuni de luptă. în 
provinciile Gaza. Hambane și Zam- 
bezia. 228 de elemente criminale, 
aflate în solda regimului rasist din 
Africa de Sud. în cursul atacu
rilor armatei naționale au fost 
capturate arme și muniții.

ARMATA GUVERNAMENTALA 
A UGANDEI și-a continuat acțiu
nile de luptă împotriva elemente
lor rebele, declanșînd operații în 
nord-estul tării. Âu fost distruse 
taberele de la Komutu si Kolir. Au-

paralel, guvernul de la Kampala 
a ordonat o amnistie pentru toți | 
opozanții regimului, cu condiția ca I 
aceștia să predea armele, să înce
teze orice împotrivire șl să nu fi | 
comis crime.

LA GENEVA s-au deschis lucră
rile celei de-a doua sesiuni din 
1987 a Consiliului Economic și So
cial (ECOSOC) al O.N.U., pe a 
cărei ordine de zi figurează pro
blemele economice cu care se con
fruntă statele lumii. în primul rînd 
țările in curs de dezvoltare.

60 DE MEMBRI AI GRUPĂRI
LOR ANTISANDINISTE mercena
re care operau în zona de nord a 
departamentelor Jinotega și Mata- 
galpa au depus armele în ultimele 
30 de zile. Grupările „contras" 
care acționează în această zonă au 
suferit, de la începutul anului, 
peste 1 300 de pierderi în oameni.

COMPLEXUL ORBITAL „MIR". 
Cosmonautii sovietici Iuri Roma
nenko si Aleksandr Laveikin își 
continuă zborul la bordul comple
xului orbital „Mir". în ultimele 
zile, programul de activitate' al 
membrilor echipajului a inclus e- 
fectuarea unor experimente tehni
ce. legate de funcționarea cores
punzătoare a diverselor sisteme și 
aparate ale complexului orbital și 
a unor observații asupra proceselor 
meteorologice petrecute în atmosfe
ra terestră. Totodată, au fost în
cheiate operațiunile de comutare a 
rețelei electrice din interiorul blo
cului de bază al stației orbitale, 
conectîndu-se si cea de-a treia ba
terie solară la sistemul unic de 
alimentare a complexului orbital 
„Mir".

NEGOCIERI HISPANO-AME- 
RICANE. In zilele de 25 și 26 iu
nie, la Madrid va avea loc a șasea 
rundă de negocieri hispano-ameri- 
cane cu privire la reduoerea forțe
lor S.U.A. staționate pe teritoriul 
Spaniei. Agenția EFE subliniază 
că rundele precedente de convor
biri nu au dus la progrese sensibi
le în această problemă. Principa
lul punct al controversei se. referă 
la prezența avioanelor F-16 la baza 
de la Torrejon, din apropiere de 
Madrid. Guvernul spaniol cere 
transferarea avioanelor, în timp ce 
S.U.A. doresc menținerea lor pe 
teritoriul spaniol.

CONFRUNTĂRI. Cel puțin 200 I 
de persoane au fost ucise ca rezul
tat al ciocnirilor religioase sau in- I 
tercomunitare care au avut loc în 
14 orașe din statul ■ indian Uttar | 
Pradesh în ultimele 18 luni. In ’ 
perioada respectivă, autoritățile In
diene au impus interdicții de cir
culație pe intervale lungi pentru I 
restabilirea ordinii.
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