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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri a început

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, miercuri, 12 iulie, au început lucrările 
Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

oamenilor muncii de la. întreprinde
rea de Alumină Tulcea. Emilia 
Apostolescu,- maistru principal, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea „Doroban
țul" — Ploiești, Ion Cioroianu. mais
tru, președintele consiliului oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
Utilaje și Piese de Schimb Sucea
va, Petre Botoran, director, prim- 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
Produse Cărbunoăse Slatina.

în cursul după-amiezii, lucrările 
s-au desfășurat în cadrul consiliilor 
pentru : baza de materii prime, com
bustibil și energie ; industria meta
lurgică și construcții de mașini ; in
dustria chimică, petrochimică și ușoa
ră ; construcții industriale și mate
riale de construcții, consiliile popu
lare, cooperație ; transporturi si tele
comunicații ; problemele activității 
economico-financiare, aplicarea con
secventă a noului mecanism econo
mic și autogestiunii. >

în mod unanim, participanții la lu
crări au exprimat adeziunea lor fată 
de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind propunerea de realegere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIV-lea Congres al partidului, 
în suprema funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român. 
A fost manifestată ferma convin
gere că reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în cea mai Înaltă 
funcție de conducere in partid con
stituie garanția înaintării neabătute 
a patriei noastre pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului, al 
bunăstării și păcii.

în timpul dezbaterilor, desfășurate 
în plen și în consilii, a fost sub-

La sosirea în Sala Palatului Re
publicii, unde se desfășoară lucră
rile. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
întîmpinați cu * "
cele mai alese 
și prețuire de 
nară.

în aplauzele 
prezidiu au luat loc. împreună 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. membri și 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central ai 
partidului, membrii Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

La lucrări iau parte, ca invitați, 
cadre cu munci de răspundere din 
ministere, centrale și întreprinderi 
industriale, activiști de partid și de 
etat, ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Plenara a aprobat, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire Ia realizarea 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială și a programelor 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție 
pe semestrul I ; măsurile ce se im
pun pentru indeplinirea planului la 
toți indicatorii pe semestrul II și 
întregul an 1989.

2. Raport cu privire la proiectul 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe 
anul 1990.

3. Programul-Directivă al Congre
sului al XIV-lea al Partidului Co
munist Român cu privire la dezvol
tarea economico-socială a României 
în cincinalul 1991—1995 și orientările 
de perspectivă pînă in anii 2000— 
2010.

înainte de a se trece la dezbaterea 
problemelor înscrise la ordinea de 
zi. a avut loc festivitatea de înmi- 
nare de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a unor distincții 
ale Republicii Socialiste România 
conferite, prin Decret prezidențial, 
unor organizații județene de partid, 
consilii populare județene, întreprin
deri și institute de cercetare.

S-a trecut apoi la dezbateri. Au 
luat cuvintul tovarășii Andrei 
Sorcoiu. prim-secretar al Comite
tului județean Bihor al P.C.R., Ti
tus Crudu. director general. pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la Centrala Industrială de Uti
laj Chimic și Alimentar — Bucu
rești, Dumitru Grigorescu, strungar, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Rul
mentul “ — Brașov. Pătru Păun, di
rector. prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii de Ia în
treprinderea Electrocentrale „Por
țile de Fier", Dorel Popa, director 
general, președintele consiliului oa
menilor muncii de la Centrala In
dustrială de îngrășăminte Chimice 
Tirgu Mureș. Eva IJichter. secretar 
pentru problemele economice al 
Comitetului Județean Covasna al 
P.C.R.. Irimie Catargiu. președintele 
consiliului de conducere al Minis
terului Minelor, Mihai Curcubătă. 
director, prim-vicepreședinte al 
siliului oamenilor muncii de 
Combinatul de Oteluri Speciale 
goviște. Sava Băetu. maistru 
cialist. președintele consiliului 
menilor muncii de la întreprinderea 
de Sticlărie și Porțelan Dorohoi, 
Csillag Andrei, secretar pentru pro
blemele economice al Comitetului 
Județean Cluj al P.C.R., Constantin 
Panait. maistru mecanic, președin
tele consiliului oamenilor muncii de 
la Schela de Producție Petrolieră 
Berea. Corneliu Munteanu. director, 
prim-vicepreședinte al consiliului

. _  fost
deosebită căldură, cu 
sentimente de stimă 
participantii la ple-
celor prezenti, în 

cu

liniat rolul hotărâtor ăl tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea si 
înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului, în fundamen
tarea științifică, in deplină concor
danță cu interesele si cerințele obiec
tive ale societății'noastre, a strategiei 
dezvoltării generale a patriei, in 
etapa actuală și in perspectivă, stră
lucit prefigurată in documentele pro
gramatice pentru Congresul al XIV- 
lea al Partidului Comunist Român, 
care asigură intrarea României in
tr-o etapă nouă, superioară, de țară 
socialistă multilateral dezvoltată.

S-a dat expresie sentimentelor de 
deosebită stimă și considerație față 
de tovarășa Elena Ceaușescu pentru 
aportul de mare însemnătate la stabi
lirea și transpunerea in viață a pla
nurilor și programelor de dezvoltare 
a țării, la afirmarea susținută a știin
ței. invățămintului și culturii româ
nești, ca factori esențiali ai progre
sului multilateral a! României.

Vorbitorii au evidențiat importanta 
documentelor înscrise pe ordinea de 
zi a acestui larg și reprezentativ 
forum al clasei muncitoare, expresie 
a profundului democratism al orin- 
duirii noastre socialiste, care asigură 
participarea oamenilor muncii la sta
bilirea și adoptarea deciziilor ce pri
vesc unitățile în care iși desfășoară 
activitatea, dezvoltarea generală a 
economiei naționale, înflorirea con
tinuă a societății românești.

A fost exprimată deplina aprobare 
față de documentele programatice ce 
vor fi supuse dezbaterii Congresului 
al XIV-lea al P.C.R., față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului, care corespunde in cel mai înalt 
grad intereselor și aspirațiilor de pro-? 
greș, bunăstare și pace ale întregu
lui nostru popor.

Rolul hotărîtor al conducerii de 
către partid în edificarea socialistă 
a patriei, acțiunea de zi cu zi a orga-

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN CADRUL UNEI SOLEMNITĂȚI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat
înalte distincții unor județe și unități

fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 1988
în cadrul unei solemnități desfășurate in deschiderea 

lucrărilor Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii, a înmînat înalte distincții ale Repu
blicii Socialiste România, conferite prin Decret prezidențial, 
unor organizații județene de partid, consilii populare jude
țene, întreprinderi industriale și institute de cercetare și pro
iectare, care au ocupat locul I in întrecerea socialistă pe anul 
1988.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în îndeplinirea și depășirea Pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială în anul 1988 în în
trecerea socialistă dintre organizați
ile județene de partid, în industrie, 
construcții, transporturi și circulația 
mărfurilor, conferit „Ordinul

Muncii" clasa I. pentru locul ■ I, ■ or
ganizațiilor de partid ale județelor 
Bihor și Sibiu.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în întrecerea socialistă dintre 
consiliile populare județene . pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan in 
anul 1988 s-a conferit titlul de „Erou

al Muncii Socialiste" Consiliului 
popular al județului Timiș, care, 
patru ani consecutiv, a ocupat locul 
I in întrecerea socialistă ; „Ordinul 
Muncii" clasa I, pentru locul I, Con
siliului popular al județului Con
stanta.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute in anul 1988 în întrecerea socia- , 
listă dintre unitățile din industrie, 
construcții, circulația mărfurilor și 
institute de cercetare și proiectare, 
s-a conferit, titlul'de . „Erou al Muncii 
Socialiste" următoârelor unități care, 
patru ani consecutiv, au ocupat locul 
I in întrecerea socialistă : întreprin
derii Electrocentrale „Porțile de Fier" 
Drobeta-Turnu Severin. Minei Baia 
Sprie — Maramureș, întreprinderii 
de produse cărbunoăse Slatina — 
Olt, întreprinderii. de utilaj chimic 
„Grivita Roșie". — București.

Prin același decret prezidențial au

maî’ fost conferite 29 titluri de 
„Erou al Muncii Socialiste". 264 or
dine ale Republicii Socialiste Româ
nia, precum și 10 Diplome de 
Onoare unor organizații județene de 
partid, consilii populare județene, 
unități din industrie, transporturi, 
circulația mărfurilor, de gospodărie 
comunală și prestări de servicii. In
stitute de cercetare științifică clasate 
pe locuri fruntașe in întrecerea 
socialistă.

Conferirea acestor înalte titluri șl 
ordine ilustrează aprecierea deose
bită acordată de conducerea parti
dului și statului, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, activității 
pe cape oamenii muncii, întregul 
nostru popor, o consacră cu dăruire, 
abnegație și elan revoluționar înde
plinirii exemplare a planurilor și 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țârii, înfloririi necon
tenite a patriei noastre socialiste.

ÎN TELEGRAME

ADRESATE TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii
de pe ogoare

raportează încheierea
recoltării griului

și realizarea unor
producții mari la hectar

IN PAGINA A V-A
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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 Româ- 

îîad e c f e t e a z ă :

Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite 
ibtinute în îndeplinirea si depășirea pla
iului național unic de dezvoltare econo- 
nico-socială pe anul 1988 in întrecerea iO- 
'ialistă dintre orsănizatiile județene de 
îartid în industrie, construcții, transpor
turi si circulația mărfurilor se conferă :

„Ordinul Muncii" clasa 
pentru locul I :

I,
pentru

— Organizației de 
Bihor

— Organizației dă 
Sibiu

„Ordinul Muticii" clasă 
pentru

— Organizației de 
Bucureșii
— Organizației de 
Vrâficeâ

„Ordinul Munci!" clasă â 
pentru locul IU :

— Organizație! de partid a 
Suceavă

— Orgânlzăției de pârlid ă județului Olt

Djp'ioRii' dă .Ono'ărb 
pentru locul IV :

ă

partid

partid

a

a

județului

județului

i
locul II :

pirtid a municipiului

partid a

îl-â.

județului

iri-â.

județului

jiiăătuliii— Organizației Bă partid i 
Timiș

— Organizației dă partid i
Buzâti .....as

Pentru loctil V :

— Organizației de partid i 
Cluj

— Organizației de partid i 
Găiăți ... • î.‘ .

Pentru 16‘ctil VI :

— Orgânizătie! di tiăHid ă 
Cdtâtha

AH, S. — Pentru rezultatele ddpsebită 
obținute in îhtrecerdă SbciSiHttă dintre con
siliile populare județene pentru .îndepli
nirea sarcinilor de plan in anul 1988 se 
corȘera :

Titlul dă „Erou âl Muncii , Socisliățe*  
Consiliului poțltilâr ăl județului Timiș, 
care. 4 ăhi consecutiv â ocupat iotul I in 
mtrăcereâ socialistă.

„Ordintțl.. Muncit" clisă î.
pentru locul I :

— Consiliului popnlăr ăl județului Con
stantă

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

— Consiliului poptilăf al județului Bihor
— Consiliului popular al județului Arad

„Ordinul. .Muncii* 1 clasa a Ill»a. 
păntru locul III t

— Consiliului popuiăr al județului 
Buzău

— Consiliului popular al județului Bo
toșani

t

a

ă

județului

județului

județului

județului

Dlploniă Ondâre 
Pentru locul IV :

— Consiliului popular al județului Brăila
— Consiliului popular ăl județului Satu

Mare ,
Pentru locul V :

— Consiliului popular al județului Bacău
— Conăiliuliii popular ăl judătuldi Sibiu

Pănlru locul Vi :/

— Consiliului popular ăl județului Su- 
ceiva

Ari. S. — Pentru, rezultatele deosebite 
obținută în anul 1988. in întrecerea socia- 
tistă dintre unitățile din tndusfrțe... con
strucții. trSnsporturi și telecomunicații, 
cifctrlițiă mărfurilor, fit prestări de ser
vicii și institute de cercetare Si proiectare, 
sd conferă :■

INDUSTRIE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 

următoarelor unități din indiistrie. care 4 
«iii consecutiv ău ocupat locul I tn între
cerea socialistă :

— trtifăprladerii etectrbeăntfâtă Oradea, 
județul Bihor

— întreprinderii eleetiocentrălh Porțile 
de Flăf, Drobelă-Turnu Severin, județul 
Mehedinți

— Miftăi Baia Sprlă. Județul Maramureș
— întreprinderii metalelor rare București
— întreprinderii laminorul Ai tăbUi 

Galați, județul Galați
— întreprinderii de produse cărbunoase 

Slatina, județul Olt
— Centralei Industrială dă produsă ră- 

fractare Brașov, județul Brașov
— întreprinderii de utilaj chimie „Grivița 

Roșie" București
— tntreprlndări! de mașliii grele Bueu- 

răști
— întreprinderii de garnituri de frină și 

etanșare Rimnicu Sărat, județul Buzău
— întreprinderii de scule și element» 

hidraulice Focșani, județul Vrancea
— întreprinderii „Stăahâ elăctrieâ" Ftăni, 

județul Dîmbovița
— întreprinderii de pieee radio și semi

conductor! Băneasa, Bucufățti
— întreprinderii „Metalica" Oradea, ju

dețul Bihor
— centralei industriale de echfpameM 

special Bucurăgll
— întreprinderii Rafinăria Brașov, jude

țul Brașov
— Centralei de utilaje și piesă de șchitPh 

pentru industria chimică și petrochimică 
București

— întreprinderii de materiale izolatoare 
Vâslui, județul Vaslui

— Întreprinderii dă stofe „Dorobanțul" 
Ploiești, județul Prahova

— întreprinderii de tricotaje și perdele 
Pașcani, Județul Iași

— Fâbricîi de confecții Scoriiicești, jude
țul Olt

— întreprindări! dă piele. încălțăminte șl 
țharochlhărie „13 Decembrie" Sibiu, județul 
Sibiu

— întreprinderii poligrafice Sibiu, jude
țul Sibiu

„Ordinul. Muncii" clasa I. 
pentru locul I :

electrocentrale Craiova,

eleetrocdhtrăfâ Galăți,

eiecffoeenifâle Murâj,

electrocentrale Rimnicu

— Întreprinderii 
județul Dolj

— Întreprinderii 
județul Galiți

— întreprinderii 
județul Mureș

— Întreprinderii
Vîlcea, județul Vilcea

— întreprinderii de exploatare si între
ținere a rețelelor și instalațiilor energetice 
ți de distribuție a energîăi electrice si ter
mice Sttceavă, județul Suceavă

Întreprinderii miniere Câpeni, Județul 
Covâsnă

— întreprinderii miniere Lonea, județul 
Hunedoara

— întreprinderii miniere Pînoisâ. județul 
Gorj

— Minei Funda Moldovei, județul Su
ceava

•— Combinatului minier Ploiești, județul 
Prâhdvă

Schelei de . producție fiii niturild 
Mediaș, Judățul Sibiu

— Schelei Ai producție petrolieră Berci, 
județul Buzău

Sc6itiî ii torij Melineștt, județul 
Dolj

— îatfiprtnAerii ,ii prospecțiuni Și ex
plorări gidttitM Dârgbitâ

— Combinatului mriâlnrgic Tuleai, jude-

— întreprinderii de prelucrare i Alumi
niului Slatina, județul OH

—, Întreprinderii de constructH narile și 
prelucrări la cald Drobdtă-Tarnu Severin, 
județul Mehedinți

— Cenlrulift nătiona! ti industriei ăărd- 
năutice române București

— întreprinderii dă mașini unelti Arid, 
județul Arid

— WeprltitfeHl « Miiiiri Gtăști, ju
dețul Dîmbovița

— întreprinderii „H August" Bătu Mari, 
județul Situ Mâre

— t ombiriatului chimii Rimnicu Vtleea, 
județul Vlifitt

— €o m btrtAtiuiul dă îngrășăminte chimică 
tirgu Mureș, județul Mureș

— Intriprinderit cbithlee „Victoria" Tîf- 
gbviște, județul Dîmbovița

— întreprinderii dă ărțicolf tehnice din 
eâuriuo BrâSov, județul Brașov

— Întreprinderii de fire și fibră polia- 
midice Roman, județul Seâmț

— Întreprinderii dă âluminâ ‘fttlfeâi, ju
dețul T'ulcea

— întreprinderii de aluminiu Slatina, 
județul Olt

— întreprinderii de hîrtie „Bistrița" 
Prtrhdu Birglului, jiidățul BiStrlțâ-Năsăud

— întreprinderii forestiere de ăăploatârd 
și transport Piatră Neamț, județul Neamț

— întreprinderii forestiere de exploatare 
și transport Bistriță, județul Bistriță- 
Năsâud

— Întreprinderii dă produsă lămn-moBilă 
București

— întreprinderii de mobilă tăpițată și 
produse de tapițerie „Relaxa" Mizil, jude
țul Prâbovă

— întreprinderii de eiicMrid și porțelan 
Dorolioi. județul Botoșani

— întreprinderii de geamuri Buzău, ju
dețul Buzău

— Centralei de exploatare * lemnului 
București

— întreprinderii textilă „Firul Roșu" tăl- 
matdu. județul Sibiu

— întreprinderii iixtilâ „11 lutjiă4 Cis- 
nădie. județul Sibiu
. — întreprinderii Țesătorii de mătâsă 
Sighișoara, județul Mure?

— întreprinderii 
datul Sibiu

— tntrăprindăfil 
județul Arid

— întreprinderii dă confecți
Sâtu-Măre, județul Siiu-Măre

— întreprinderii dă eonfăetH Focșani, ju
dețul Vrancea

— Centralei industriei tricotajelor Bucu
rești

— întreprinderii poligrafice „Bucureștii 
Noi" București

„Ordinul Muncii" clasa a ll-a, 
părtini locui II :

— Întreprinderii elfeciroeentrâle Sueekvă, 
județul Suceava

— întreprinderii eleetrOcentrală linear 
vești

— întreprinderii eleetrocentrali Cnrteâ 
de Argăș, Județul Argeș

— întreprinderii de exploatăre și între
ținere a rețelelor și irțriâlațiilor energeti
ce si de distribuție a energiei glăetfiee și 
termice Botoșani, județul Botoșani

— Intreprlndării miniere Sălaj, județul 
Sălaj

— întreprinderii irtinieri Lnpoâiâ, jude
țul Gorj

— Minei Deva, Județul Hunedoara
— Centrală! sării șl nemetalifcrălor Bucu

rești
— Schelă! de producție gâze naturale Hu

lești. județul Prahova
— Schelei de foraj Scătni, județul Pra

hova
— Srhălel dă fOrâj tt. Orna, județul 

Bacău
— întreprinderii de prospecțiuni îl eg- 

plorâri geologică Suceava
— întreprinderii 

tul Harghita
— întreprinderi!

Bătăi
— întreprinderii

poca, județul Cluj
— întrăprilâderii

chimie București
— IntrepHhderii mecanică tfmișeară, Ju

dețul Timiș
— întreprinderii dă ebnătrueții âărenâtj- 

tice Ghimbav — BraȘov. județul Brașov
— întreprinderii mecanică Bâileștl, jude

țul Dolj

„Libertatea" Sibiu*  ju-

„fricouî Roșu" Arad,

de confecții „Mondială"

4e țevi ZbIMu, judetu!

„Cârhechim" Cluj-Nâ'-

mecanica de utilai

— Centralei Industriale de ufilăj chimie 
și alimentar București

— întreprinderii „Optică Români" Bucu
rești

— întreprinderi] „Electrotimîș" Timișoa
ra, județul Timiș

— întreprinderii „Eiectroăpâfafâj" Bucu
rești

•— întreprinderii de vasă emailate
Focșani, județul VrancOă

— Centralei industriale de electronică și 
tehnică de calcul București

— Fabricii pehfrn regenergrăâ uleiurilor 
minerale Rihinieu Sărat, județul Buzău

— Combirtățuluj de produse sodice Go
vora, Județul Vilceâ

— Fabricii chimice „Apolio" Galați, ju
dețul Galați
. — întreprinderii „PrddeodipWx" Tîfgu 
Mureș, județul .Mtrfe»

— Combînâhihri dd firă sfiWefied Vâslui, 
Județul Vasini

. - întreprinderii metalurgică
BrăneȘti — București

— întrepfftiăefil de cârtoâne și edOtdctii 
„Prăhova" Scăeni, județul Pfăhdva

— teijtrâidi industfHie de produse âiidf- 
gifttcd Rimfifcu Vilcea. jadățul Vîlcea

.— îtiifejifihdefti de piesă de schimb si 
utifăje fțmfti tâawiitiî OWniică Sifu-Mard, 
județul Sătu-Mird

— întreprinderii forestieră de explosfară 
td, transport Murdj — Reghin, judățul 
Mured

— Cnopăfâtlve! ge producție, Achir.ițH și 
devficeră â măriurildr Olânești, județul 
vW#

4- întreprinderii economice de Odihnă 
Sinaia, județul Prahova

. — Ofieiului ntțiertâl dă turism „Carpați" 
Btlșov. județul Brașov

— întreprinderii dă turism, hoteluri și 
răstăurâtilă Bucurățtî

Urlați,

Afăd,

Zâlău,

«tai

âtat

—, tomblnatnlui dă. prelucrără ă idmuu- 
iuî btadeâ, judățul Bihor

— întreprinderii de exploatare industria
lă a agregatelor minerale pentru construc
ții Ttricdă, județul Tttlcea

— între,prindeflj fordstiegd Bo exploâțare 
și trââfpdrt Rimnicu vllceă, județul Vil- 
cââ

— Combinatului dă prălucrgra a lemnu
lui Rimnicu Vileea, județul Vflăeă

— întreprinderii St 0făfăbricâte din be- 
tdri „Militări" Bueufăști

—■ întreprinderii de porfelân Cluj-Nâpo- 
câ. JudățUI Ciuj

— Centralei industriei sticlei și cerami
cii fine Bucufășt!

— Fabricii Filatură dă bumbac 
județul prahova

— întrăprindării textilă „C.T.A." 
judățnl Arad

— întreprinderii integrata dă id 
județul Săla j

întreprinderii de afticole dă sport 
„Câmpifig" rfficăăi. jndătui laldrMiă

— îhțfăffinderii (.bdSUvăfi*  români" 
Bucurăști

— IntrăjiriddărH dă tMeofajă „trirtul” 
Bucufășfi

— întreprinderii dă trieiMi „t’Mfâfăâ- 
Sighefu Mârmăfiei, judățul Măăâmufăii

— întreprinderi! dă eohfăcțîl și irico- 
tajă Bucnrăști

— întreprinderii dă jHdld «i tneăHăthirite 
„Dimbovifâ" București

— întreprinderi! de tmume dMiufetânice 
Timișoara, județul Timîă

— tentraiei indnătriăi miiăafl, fdulni si 
eânăpi! București

, - întreprinderii doligrâflee „Crișati*-  
Orâdăa, județul bihor

CONSTRUCȚII

„Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru locul I:

— întreprinderi! comerciale dă 
mixtă Huși, județul Vââlui

4- întreprinderii comerciale dă 
miale Roșiori, județul Tăleorman

— întreprinderii comerțului cu ridicata 
pentru produse alimentare București

— întreprinderii comerciale de stai

Îănffu alimentații publlek Tirgu Jiu, ju- 
Gorj

— întreprinderii edmdfcikiă de stat pen
tru .âlimăntațiâ publfik Sâlu-Mâră, jude
țul ăâtu-Mare

— Organizației de ănntrel âl mărfurilor 
„ftOnicontrol" Bucurățti

— t'hinrtii Județene k eodpăfktivdlof dă 
producție, achiziții, desfacără ă mărfurilor 
și dă credit Neamț
- CWăHHvăi de producție, achiziții ș! 

deMacăfă a mărfurilor Scornieăști, județul

— Oflriului fudățăâh dă iuflUm Prahova
— îhirâprindărli județene păntru fecnpă- 

farfa ți valorificăreă materialelor răfole- 
siHiie TMeorhiâft

— Bătăi județene dă aărkvizinnară teh- 
hicO-matăfiâlă Bilzău

gi sticlărie

— âdhtfăief dă piilatriri A îdmmilai 
București

— itiitdpfHiddfi! „fexHit" Vaslui, jndd-
țtii Vaslui /

— întrăprlnaerli dă HAtiti „HăMaM Bo
țit" București

— îhtrdprinddHI textilă „Rdpublicâ" 
DiHtă. jirtfețffl Brașov

— întreprinderii Filatura și țeditOrîa de 
Hhă Sucdăva, judățul Suceavă
- inffdpfihddril de Vieotdjă Rbțieri dă 

Vcdă. JtiâOftii Teledrman
- întrăptlnderif eonteoții Rimnicu Să- 

rât. județul Btizău
- întreprinderii de cdfttăfti! „Stdăua fîd- 

șie" Sibiu, judățul Sibiu
— întreprinderii de piele și încălțăminte 

uPfogfdSui" București
— Cdntrale! Industriei confecțiilor Bucu

rești
— întreprinderii poligrafice Bacău, jude- 

țui Bacău
t,Ordinul. Munții" clasa â îtî-a; 

pentru locul III :

— întreprinderii eleetrOcentrală Zalău, 
județul Sâlâj

— îhtrgpritidăfH dlectfdedntfălS Brăilă, 
Judățul Brăflâ

— întreprinderii electrocentrale Cluj- 
N'apoca. județul Cluj

— întreprinderii de exploâtăăă și fntră- 
fintre a rețelelor și Ihstalpțifldr energetice 
și dă divtribuțiă â dhărgiei electrică șl tet" 
mice lași, județul iâși

— întreprinderii de exploatare ăi între- 
țindfe i rețălălbr ș! instatățlilot energetice 
și de distribuție a energiei electrice și ter
mice vaisiui, juddw! VăsWl

— fitireprinderii miniere VoivOrt. Judtiti! 
Bihor

— întreprinderii miniere Horezu, jude
țul Vitoăâ

— Minei cortiida-Cirtăj, jttSHul ftuhh- 
doara

— Centralei minereurilor Băla Măre, Ju- 
dețul Mârâmureg

— Combinatului minier Gură Humoriilui, 
județul Suceava

-- întreprinderi! dă utilaj mipitr Rogo- 
jălu. județul Gorj

— Scheldi dg prupucți» pătrolidră Vide
le, județul Teleorman

— Schelăi dă foraj Mordiii. JudătUl 
Dîmbovița

— întreprinderii dă prospecțiuni geolo
gice și geofizică Bucufăști

— întreprinderii „Laromet" București
— InlrănrlndărH „KăfHetâf" Alășd, ju- 

dățiii Bihor
tnlrădrindăii! măcâhleă Cimpinf, Ju

delui prahova
4- îhtfăpfihiăăH meHIurgiță rtmăhă 

pentru aeronautică București

4- întreprinderii „fhdroidfcăahlăa*'  IH*  
șdf. Judățul BrasOv

— Cdntrălei industHâih dă rulmenți șl 
ăăgân« de gSădtbtâH brașov, judățul BU- 
»•»

4- întreprinderi! „industrlâ tăhhfeâ mă- 
diăâlă" București

4S îhtfă^rtndăfl! „Fleeiromutăț" tf. Mu
reș. județul Mtizeș

4- Intrăprindării de âpâtnte ălăetflee dă 
mtjufă Tlirthoâra, jWW Timid

4^ îăHăBfihdttn bwi-
irt»i!

— Intfăprlndâril „AfldHAea1* Id*
aPțril Arad

4- centrălăl iftdii«tr|«ih dă heBIpămăntă 
de ăuimBătlȘăH BueuPeșM

-r- întreprinderii „HdgfăgUl**  Hdleătt Jdv 
Bătui Habovg

4- întreprinderii chimică badățH, BHhHs 
feții

4- tiiirepriBddfll de produsă ensmătleă 
«JrlVfl*  Brașov județul bftgov

— Fabricii de anvelope Euduș. județul 
Muftș

4. întreprinderi! d*  pfăluefăfă mise 
pUHire București

4- ÎAtHpflhderl! Filatura gă fifă fhelână 
botoșani. Judățul Botoșani

— tntreprlndăfH de giumlhă Ortdăa- iu*  
dețui Bihor

4- Combinatului de celulozg. Jiirtie si căf- 
ioape Zârnești, județul Brașov

. titlu! dd „«rău âl Muncii Beeialistă" 
Căntralei antrăiMizi generală de construc
ții industriale București, cari 4 ani edh- 
săcutiv ă Ocupat lOeul I in lntreeărăa âd*  
eialistă.

i,6rdinhi Muncii^ felăsă î; 
țjftfittti locul î i

4- întrădrindării antrepriză de eonstfuf- 
(ii și montaje minieră Rovinari, .județul 
Gdfj

-r Trnstufnl-âhtrepriră ftflCHdi „Cir" 
paf!" București

— Tfnâfiifui-ăhfrăbrleă eenăfâiă dă eon- 
girueții montaj Bacău, județul Bacău

„QrdiSiuI Muncț!" clâsâ â îî-â; 
jăhhlru locul II :

— Trnstului-antreprfri generali de con- 
âffdfcții ihdiiMrikfe Craiova, judățul DOtj

— Trustului-antrepriză generală de con
strucții montaj și făgâfâții BrâșOv, jude
țul brașov

— Trustului-ântrepHză jfăherglă de cnn- 
ștrucții montaj Bihor. Județul Bihor

t,Ordinul Muneii“ clasă, i tll-ă, 
pentru locui III :

~ trustului-antfeprifS gănărâlă dă nidh- 
tâj utilaj chimic Bucufești

— Trustului-antrepriză generală de lu
crări speciale și Izolații tehnologice Bueu- 
fești

— întreprinderii ântrăpriză dă ionsțfuc- 
țîi montaj «î reparații siderurgice Gălați, 
județul Galați

— TTuitulul-ăhtreprizI gănerâlă de eoh- 
ătfuelU montâj Brașov, judățul Brașov

4- tfuMulUl-anirăpriză găhăfâU dă con
strucții montaj Cluj

TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

tiliiil dg „Erou ii. Muncii. Socipităte'4 
Stației dă cale ferată lăți, județul lași, 
care 4 ani consecutiv ă ocupai locul 1 in 
Ihtfecdrăâ socialistă’

i.dfdinul Mtiițeii" .clasă î, 
pentru locul I :

— Răgiodalei dă cală ferlU brașov
— Depoului dă ckle ferâtă Sibiu, jude

țul Sibiu
— întreprinderi! de trân*>drturi  Auto 

Dihiifbvițâ, jiidățu! Dîmbovița

BuctifeMi
— birecțiOi județăne de poștă și teieeo- 

muUietțil Sibiu
— Cănirâlfei măeânice de material fhIMW 

Bucurăști
întreprinderii de transporturi și Ut>- 

laje pentru eâhslăuețll Revlnafi, Județul

„Ordinul-Muncii" elațk * ii-d, 
pentru locul H 1

4- Regienâlt! dă Hll tdHH bdllM
4- Dăpoulul d*  cală făratâ PH ■*  Wăj, 

județtil Cluj
4- BtățKi dă «âiâ ferată jfăWh Judățul 

lălămitâ
îhlreirihdăr» ii tH'tebdHBH 

Bueiirafii * MtTe

— Direcției jpdățfhă dă H>Ștă și Hlăeo- 
munieâțli Bisirlța-N'ășăud

. 4- Căntralei industriala de rtgârâțH gute 
buenrtții
^4- întrăprlndăril Sg tHMMHuH kute 
Brkșov ~ MțbMi judățul Brașov

„bfdintți. Wuneiiu riăăă I Uî-ă, 
pentru tocul HI •

bțfțtdâili dă nit tifiU tlmlșnifa
4- Bopeulni dă eâlă iăfată feHÎSH. JU*  

Bătui bhtj
4- stgțiăi dă eălă târâtă C'luj-Nkpeeg-fcst, 

județul teluJ
4- întreprinderii de irădăderturi Șute 

Wsw
— Dirâețiâ! dă poștă â! itiâeeMuiităătii 

iVileH
4- întreprinderii dă transport kntn pen

tru produce peifnliere Bneurăști

CIRCULAȚIA MARFUNIItOR
tlțțHl dă 4t«>u. ii Mufteii BeeiâilȘiă4 

Uffhâiokfălor țjnilățl, eșfg I khi eăhȘăeuțiV 
gu oeupat ineul î în ihtrăeăreu âoelăiisl*  t

— întreprinderii de comerț exterior 
„Dunirea" București

«.âfâifttli Mtihfeii" fcîâSS a ÎU», 
feetitirii lăciil iî :

— întreprinderii coniăfciâle de Mat pen
tru mărfuri alimentară Craiova, județul 
Dolj

— iiiirăpriddefli ăemăfriMe de stăt păn- 
def ?’lÂ,”d ***”*ei Wieălțăminie Arad. Ju-

— întreprinderii comerțului eu ridicata 
geștru mărfuri trielald-chlfrtică Tifnișbâra, 
județul Timiș

— îhffăprinShrli fomăreiaie dă itkt pen
tru alimentația publică Codstanța, județul 
Conrianț*

— întreprinderii comerț ăxtărfor
„Carpați" Bticufești

— întreprinderii dă cpmărt ăxtărlor „în- 
dustrlâiăxportimpori" bucurești

— întreprinderii de comerț exterior „Teh- 
noforestexport" București

— Uniunii județene a coopărătivălor de 
prbducțlh, achiziții, desfacere â mărfurilbr 
ți dă credit Constanța

— tîniunii județăne a coopărativeinr dă 
producție, achiziții, desfaeăre k mărfurilor 
șl dă credit Cluj

— Cooperativei dă producție, achiziții *1  
desfacere â mărfurilor Pitești, județul

— întreprinderii balneoclimltice Siănic 
Moldova, județul Bacăd

— Oficiului Județean de turism Alba
4- Oficiului judățăan de turism Brașorv
— întreprinderii judățene pentru recopă- 

fărăa și valorificarea materialelor răfoiusi- 
hilă Dîmbovița

— bâzei județene de aprovizionare tăh- 
hjco-msterială Sălaj

■..Ordinul Muncii" clasă â IH^k. 
păfitfii îăctii III :

gf întreprinderi! comerciale de sfat 
,,Victoria" București

— ÎAtreprindărîi eomerțulu! eu ridicata 
genirit piărfuri tăxtlife; irteilțărtllntc Tg. 
Mureș, județul Mureș

4- întreprinderii eomereială dă stat pen
tru alimantâiiâ publică Oradea, județul 
Bihor

4- întriprindări! de eomerț exterior 
„Mătalăăxportimpbrt" București

4- Uniunii județenă k cooperativelor de 
produetiă, achiziții, desfacere a mărfurilor 
ți dă credit iași

4- Coepărâiftăl dg prpduețiă. kchizfțîl ș! 
desfâeăie a mărfurilor Sibiu, judățul Sibiu

— Cdăperâtlvei dă ărătțucție. aehițițif și
tțfcslâcăi’ă a mărfurilor Tisman*.  județul 
Gorj ,

— întreprinderii balneeclimatice Borsec, 
județul Harghita

4- oficiului Județăgn dă turism Hnnă- 
<Wâ

4- OHriulul Județean de turlsrt Burău
4- fetftgriâilăfi; Județene pentru răcu- 

păfarea șl valbrifieareș materialelor răfo- 
iesibile Constanță

4- îhireprindărif județăne pentru feeu- 
perarăâ și vklăritifâraa materiatflOr fefe- 
loâibiie Sălaj

4- Baze! Județene de ăprovlziengre teh- 
âlăă-lțik.tăHâlă Șâtu-Mără

GOSPODĂRIA COMUNALĂ 
$1 PRIStĂRI OE SERVICII

titi'ul dă „Ereu a! Muftril Socialiste" tn- 
irăprindării Județepă de trknSpori local 
'îinilș. cară 4 ani eohfăetjllV a ocupat locul 
I ip Intfeckfea Shăialiăiâ.

„Ordintil Muneți” ălață I, 
păntru loctil f i

4- întrăprindării Judefăhe de gespedărlâ 
comunală și lOralivă Botoșani

— fptfeprlndăeil pentru administrarea 
elădlHIof bneuresti

4- întreprinderi! dț eensfrueții. reparații 
și administrație locatlvă Celăntlua, munici
piul București

— întreprinderi! Judățăne de transport 
leegl Constanță

4- bniunii județene p eo«părătive|er 
mățtesugăreșii Sttăăava

4- Cooperativei „Ungejana" Lugoj, Jude
țul tlmlg

— Cooperativei „Petfădava" Piatra 
Neamț, județul Neâmț

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

— întreprinderii județene de gospodărie 
ăomunală și locativă Vrancea

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativâ Vaslui

— întreprinderii de construcții, reparații 
și administrație locativă „Foișor", munici
piul București

— întreprinderii județene de transport 
focal Botoșani

— Uniunii judățene ă Cooperativelor meș- 
tățugăreșii Timiș

— bhiuiili județene a cooperativelor meș
teșugărești Satu-Mare

— Cooperativei „Miorița" Iași, județul 
Iași

— Cpoperâtlvel „Stăruința" Craiova, ju- 
dețul Dolj

— Cooperativei „Mobilă *1 tapițerie' 
București

„Ordinul Mtincii" ălasa ă îîî"k, 
pentru tăcui ÎII :

— întreprinderii Județene de gospodărie 
comunală și locativă Neamț

~ întreprinderii de construcții, reparații 
și administrație locativă Timișoara, jude
țul timiș

— întreprinderii județene de transport 
local Vrancea

— Uhiunit județene a cooperativelor meș- 
tățugăfești Bistrițâ-Năsăud

— Uniunii județene a cooperativelor meț- 
tăăugăresti Constanță

— Cooperativei „Confecția" Suceava, Jă- 
dețul Sucăavâ

— Cooperativei „Unirea" Baia Mare, ju- 
dățul Maramureș

— Cooperativei „Instalatorul" București

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA

’Titlul de „fcrdu al Muncii Socialiste" Tn" 
ști tu tu lui de cercetări chimice București, 
care 4 ani consecutiv a deupat locul I in 
Întrecerea socialistă.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a, 
pentru locul II :

— Instituluiuț de fizică și inginerie nu" 
ăleară bucurești

— Institutului de cercetară știthțlfică si 
Inginerie tehnologică pentru electrotehnică 
București

Ordinul «iMefibii Științific" clasa â IlI-a, 
pentru locul III :

Institutului de cercetări metalurgice 
București

INSTITUTE
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA. 

INGINERIE TEHNOLOGICA 
Șl PROIECTARE

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

— Institutului de cercetare științifică și 
Inginerie tehnologică pentrti mecanică fină 
și scule Bucureșii

OMintil ijMeritu! Știirițific" claăă a tî-ă. 
pentru locul II:

4- Institutului de cercetare științifică și 
Inginerie tehnblogibă pentru Industria con- 
itructlilor de mașini Bucufești

— Institutului de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică și proiectare pentru 
sectoare calde și metalurgie București

Ordinul „Meritul Științific" clasă ă tîl*â,  
pentț-u tecul 111 :

— Institutului de rOactori nucleari ătihr- 
getici Pitești. județul Argeș

— Institutului de cercetări. Inginerie teh
nologică și proiectări pentrti minereuri ne
feroase Baia Mare, județul Maramureș

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE MINISTERELOR

Titlul de „Erou ai Muncii Socialiste" In
stitutului pentru proiectări de secții și 
uzine metalurgice București, care 4 ani 
consecutiv a beupat locui I in întrecerea 
socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a : 
păntru locul II :

— Centrului de Inginerie tehnologică și 
proiectare pentru industria electrotehnică 
București

„Ordinul Muncii" clasa a Ifl-a, 
pentru locul Ill :

— Institutului de Inginerie tehnologică și 
proiectare pentru industria chimică Bucu
fești

— Centruln! de inginerie tehnologică șl 
Sroiectare pentru construcții de mașini 

ucurești

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
„Ordinul Mundi" clasa I, 

pentru loeul 1 :

4- Institutului dă cercetară șt proiectare 
pentru sistematizare, locuințe și gospodă
rie comunală București
I

„Ordinul Muheii\t clasa a îl-â. 
păntru loeul țî ’

— Institutului de proiectare județăin 
timiș

— Institutului de proiectări „Carpați" 
București

«Ordihui Muneil" clasă a ni"a, 
pentru lecții III :

— Institutului de eercețare și proiectare 
județean Ciuj

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

București, II ivtie l9S9.
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PLENARA CONSILIULUIJÂȚIONA£AJ. OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)

nizațiilor de partid pentru în
deplinirea marilor obiective ce 
stau în fața întregii națiuni au 
constituit explicația succeselor 
de seamă pe care vorbitorii 
le-au raportat de la tribuna 
plenarei.

Cei care au luat cuvintul, în 
plen și în copsilii, au exprimat 
convingerea tuturor celor ce 
le-au încredințat mandatul par
ticipării la această plenară 
că temelia sigură — și singura 
posibilă — a progresului necon
tenit al economiei naționale, a 
amplificării avuției întregului 
popor, a creșterii bunăstării ce
lor ce muncesc, o constituie 
proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție — 
fapt dovedit din plin de tot 
ceea ce România a realizat, ta- 
tr-un timp atît de scurt, pe 
toate planurile vieții economi
ce și sociale în acești ani glo
rioși.

Analizînd eu exigență și răs-

Din cuvintul participanților la dezbateri 

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ANDREI SORCOIU

Mult iubite $i stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Lucrările acestui larg șî re
prezentativ for al democrației 
muncitorești-revoluționare se 
desfășoară în climatul generat 
de magistrala cuvîntare la re
centa plenară a Comitetului 
Central al partidului a mujt 
stimatului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim, și cu acest prilej, deplina 
adeziune a oamenilor muncii 
din județul Bihor la Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central 
privind propunerea de realege
re, la cel de-al XIV-lea Con
gres, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Strălucitele înfăptuiri obți
nute de poporul român, îndeo
sebi după istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, sub cute- 
zătoarea și clarvăzătoarea dum
neavoastră conducere, de
monstrează cu putere superiori
tatea orînduirii socialiste, forța 
creatoare a unui popor liber și 
stăpin pe destinele proprii, jus
tețea politicii științifice a parti
dului nostru de dezvoltare sus
ținută și armonioasă a forțelor 
de producție, de întărire con
tinuă a proprietății socialiste, 
de perfecționare a conducerii 
unitare a vieții economico-so- 
ciale, de creștere continuă a ro
lului conducător al partidului, 
de dezvoltare și afirmare a de
mocrației noastre mundtorești- 
revoluționare.

Ilustrând ta modul cel mai 
elocvent forța gîndirii creatoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
covârșitoarea sa contribuție la 
îmbogățirea tezaurului teoriei 
și practicii revoluționare națio
nale și universale, proiectul 
Programului-Directivă și Teze
le pentru Congresul al XIV-lea 
stabilesc liniile directoare ale 
dezvoltării României în cincina
lul 1991—1995 și, în perspectivă, 
pînă ta anii 2000—2010. Aceste 
documente programatice se află 
și la baza dezvoltării economl- 
eo-sociale a județului Bihor, 
asigurând, asemenea întregii 
țări, progresul său multilateral 
și neîntrerupt, pe temelia ce
lor mal noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii uma
ne în general.

Adresăm cele mal vii mulțu
miri, întreaga noastră gratitu
dine tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent militant al partidului 
și statului, care aduce o excep
țională contribuție la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statu-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
TITUS CRUDU

Muli Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

De la tribuna acestui for al 
democrației muncitorești-revo- 
luționare, vă rog să-mi permiteți 
să exprim omagiul fierbinte al 
puternicului detașament al con
structorilor de mașini din indus
tria de utilaj chimic, adresat cu 
adîncă recunoștință și nețărmu
rită dragoste dumneavoastră, 
mult stimate șl iubite tovarășe 
secretar general, acum, ta preaj
ma aniversării a 24 de ani de la 
Istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, de dnd, prin voința 
unanimă a comuniștilor, a între
gii națiuni, vă aflați In fruntea 
partidului șl a țării, perioadă 
care a adus României o strălu
cire fără precedent, ce va rămîne 
Înscrisă cu litere de aur în isto
ria patriei, cu numele ctitorului 
ei — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în aceste zile, ctad proiectul 
Programului-Directivă și Tezele 
celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului se află ta dezbaterea 
comuniștilor, a întregului popor, 
ni se ojeră minunatul prilej de 
a exprima din adtacul inimilor 
adeziunea noastră muncitoreas
că la Hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central cu privire Ia re
alegerea, la Congresul al XIV. 

pundere muncitorească activita
tea depusă, vorbitorii au pre
zentat rezultatele obținute in 
îndeplinirea pianului pe primul 
semestru al anului 1989. în a- 
cest sens s-au evidențiat reali
zările înregistrate în industrie, 
la export. în construcții, trans
porturi. în celelalte sectoare, 
relevîndu-se că sint superioare 
celor din aceeași perioadă a 
anului trecut. Totodată, au fost 
menționate unele neajunsuri, 
care au făcut ca rezultatele do- 
bîndite să nu se situeze. în 
toate domeniile, la nivelul po
sibilităților, al puternicului po
tențial tehnic și uman de care 
dispune economia națională.

Pornind de la toate acestea, 
participanții la dezbaterile des
fășurate în plen și în cadrul 
consiliilor au examinat. în spi
ritul orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, .căile și modalitățile con
crete de îndeplinire a planu
lui pe semestrul II, pe anul 
1989 și pe întregul cinci- 

lui, la înflorirea științei, învă- 
țămîntului și culturii românești, 
la afirmarea lor puternică ta 
lume.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
acționînd în lumina sarcinilor și 
indicațiilor dumneavoastră, co
mitetul județean, organele șl or
ganizațiile de partid, organis
mele democrației muncitorești- 
revoluționare s-au implicat cu 
tot mai multă răspundere în 
realizarea planului șî progra
melor de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial. Am 
realizat în avans sarcinile pe 
primii trei ani ai cincinalului, 
iar anul trecut am înregistrat 
cele mai ridicate ritmuri de 
creștere. în 1988 ne-am onorat 
integral angajamentele asumate 
în chemarea la întrecere, pe 
care organizația noastră jude
țeană de partid a avut deosebi
ta cinste s-o lanseze către cele
lalte organizații județene, depă
șind prevederile de plan la pro
ducția marfă, productivitatea 
muncii, la investiții și beneficii.

Astăzi- am trăit un moment 
emoționant — acordarea de că
tre dumneavoastră a „Ordinu
lui Muncii" clasa I organizației 
de partid Bihor, pentru rezul
tatele obținute anul trecut in 
întrecerea socialistă. Vă sintem 
profund recunoscători pentru 
sprijinul permanent pe care 
l-am primit în obținerea acestor 
rezultate și vă asigurăm că vom 
onora această înaltă distincție 
prin muncă exigentă, pătrunsă 
de răspundere muncitorească, 
de angajare fermă pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor economico-sociale în profil 
teritorial în toate domeniile de 
activitate.

Vom acorda o atenție deosebi
tă — a spus în încheiere vor
bitorul — întăririi rolului con
ducător al organelor și organi
zațiilor de partid, afirmării tot 
mai puternice a adunărilor ge
nerale și consiliilor oamenilor 
muncii în conducerea activității 
economico-sociale, creșterii răs
punderii muncitorești pentru 
calitatea și eficiența muncii. în
tărirea și apărarea proprietății 
socialiste, pentru aplicarea fer
mă a mecanismului economico- 
tinanciar.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
exprim angajamentul solemn al 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Bihor 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, întimpinînd cea 
de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiim- 
perialistă și Congresul al XIV- 
lea al partidului cu noi și în
semnate realizări.

Iea, în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Asemenea întregii națiuni, oa
menii muncii din unitățile Cen
tralei industriale de utilaj chi
mic șl alimentar au convingerea 
nestrămutată că realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în cea 
mai înaltă funcție de partid con
stituie' chezășia sigură a ridică
rii patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, a înaintării 
ferme a României socialiste pe 
drumul glorios al socialismului.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, por
nind de la indicațiile pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor de 
lucru ta unitățile centralei, sub 
îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, în primul se
mestru al anului ne-am îndrep
tat atenția spre utilizarea cu efi
ciență sporită a capacităților de 
producție, modernizarea proce
selor de fabricație, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al .pro
duselor. Am situat în centrul 
preocupărilor realizarea expor
tului, livrarea în cele mai bune 
condiții a utilajelor tehnologice 
contractate cu partenerii de pes
te hotare, sporind permanent 
ponderea produselor destinate 
pieței externe în totalul produc
ției.

In înfăptuirea programelor de 
organizare și modernizare am 

nai. O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor pri
vind realizarea producției pre
văzute. perfecționarea organi
zării și modernizarea procese
lor tehnologice, ridicarea cali
tății și a nivelului tehnic al 
produselor, reducerea consumu
rilor de materii prime și ener
getice, recuperarea și refolosi- 
rea materialelor, creșterea mai 
accentuată a productivității, a 
rentabilității și eficientei eco
nomice.

In centrul preocupărilor se va 
situa in continuare realizarea 
producției de export, livrarea, ta 
condiții de înaltă calitate și la 
termenele stabilite, a întregului 
fond de marfă contractat.

S-a subliniat necesitatea îm
bunătățirii permanente a stilu
lui și metodelor de lucru ale con
siliilor oamenilor muncii, astfel 
încît aceste organe de conducere 
colectivă, ilustrare a cîmpului 
larg de cuprindere a democra
ției muncitorești-revoluționare. 
să-și îndeplinească ta condiții cit 

primit un sprijin prețios din 
partea tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de stat, 
savant ce se bucură de un înalt 
prestigiu, căreia îi aducem cel 
mai respectuos omagiu și recu
noștința noastră pentru remar
cabila contribuție Ia înflorirea 
științei, tavățămtatulul șl cultu
rii, la progresul general al pa
triei.

în continuare, vorbitorul a 
evidențiat măsurile luate de uni
tățile centralei pentru imprima
rea unui stil de muncă dinamic, 
revoluționar, în concordanță cu 
rolul și atribuțiile centralei in
dustriale, de mare unitate eco
nomică titulară de plan, asigu
rând o mai judicioasă îmbinare 
a muncii și conducerii colective 
cu răspunderea personală O 
atenție deosebită a spus vorbi
torul, acordăm pregătirii calita
tive și eficiente a fabricației, 
prin înfăptuirea programelor de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a producției prevă
zute pentru anii 1989 și 1990, în 
vederea creării unei baze solide 
de pornire în cincinalul următor.

Ținînd seama de sarcinile can
titative, dar mai ales calitative

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU GRIGORESCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimafi tovarăși,

în numele celor peste 9 000 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la întreprinderea „Rul
mentul" Brașov, unde îmi des
fășor activitatea, al tuturor 
muncitorilor din Brașov, exprim 
deplina adeziune față de hotă
rîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului de a propune 
ca Ia cel de-al XIV-lea Con
gres să fie reales ta funcția su
premă de secretar general al 
Partidului Comunist Român to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
luptătorul ferm pentru reali
zarea telurilor supreme ale cla
sei muncitoare, genialul făuri
tor *1  celei mai luminoase 
epoci din istoria patriei. Aceas
tă opțiune a întregului partid 
și popor reprezintă garanția 
sigură a înfăptuirii Programu
lui partidului, a obiectivelor de 
mare însemnătate cuprinse în 
documentele pe care Ie dezbate 
plenara noastră si care deschid 
ample și trainice perspective 
înaintării ferme a patriei noas
tre spre noi culmi de civiliza
ție și progres.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea întreprin
derii „Rulmentul", care se nu
mără printre cele 81 unități din 
județ care și-au depășit princi
palii indicatori de plan pe se
mestrul I, asimilîndu-se în pro
ducție noi tipodimensiuni de 
rulmenți și cuzineți pentru în
făptuirea programelor speciale 

mai bune atribuțiile cu care stat 
învestite, să-și aducă întreaga 
contribuție la clarificarea și so
luționarea operativă a tuturor 
problemelor privind. realizarea 
ritmică, integrală, a planului, la 
aplicarea consecventă a princi
piilor autoconducerii și autoges- 
tiunil, întărirea și apărarea pro
prietății socialiste, cerință vi
tală a dezvoltării patriei.

A fost reafirmată voința oame
nilor muncii de a acționa, strins 
uniți ta jurul partidului — forța 
conducătoare a societății noas
tre —, al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înde
plinirea, la un înalt nivel de ca
litate și eficiență, a sarcinilor 
pe anul în curs și trecerea cu 
succes la înfăptuirea planului pe 
1990, ultimul an al actualului 
cincinal, care, prin prevederile 
sale, asigură ridicarea patriei pe 
noi culmi de progres și civili
zație.

Lucrările plenarei continuă.

ce ne revin, vom dezbate și ana
liza în cadrul adunărilor gene
rale ou înaltă exigență, în spi
ritul largului democratism ce ca
racterizează societatea noastră, 
programele de măsuri necesare 
îndeplinirii și depășirii planului 
de producție, a celui de venituri 
și cheltuieli, a sarcinilor din do
meniul sporirii competitivității 
produselor, a eficienței, antre- 
nînd, în tripla calitate ce o au de 
proprietari, producători și bene
ficiari, oamenii muncii din uni
tățile noastre Ia soluționarea 
problemelor legate de bunul 
mers al întregii activități.

Vă încredințăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar-gene
ral Nicolae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a întîmpina marea 
sărbătoare de la 23 August și 
înaltul forum al comuniștilor 
români — cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului — cu re
zultate deosebite în realizarea 
sarcinilor de plan, a angajamen
telor pe care ni le-am asumat, 
sporindu-ne contribuția la înflo
rirea necontenită a României 
socialiste.

în domeniul energetic, minier 
și nuclear.

Arătînd că rezultatele obți
nute nu se ridică totuși la ni
velul dotării tehnice și al po
tențialului uman de care dis
pune unitatea. vorbitorul a 
spus : în spiritul Tezelor, ori
entărilor și indicațiilor formu
late de dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la Plenara 
Comitetului Central din 27—28 
iunie, am analizat cu exigentă 
activitatea desfășurată și am 
tras toate învățămintele din lip
surile și deficientele manifes
tate. fiind hotărîti să asigurăm 
îmbunătățirea necontenită a ca
lității produselor, creșterea mai 
puternică a productivității mun
cii a eficientei economice și 
rentabilității, astfel încît. prin- 
tr-o activitate susținută, des
fășurată cu spirit revoluționar, 
tatr-un climat de ordine și dis
ciplină, să încheiem planul pe 
acest an și pe întregul cincinal 
cu cele mai bune rezultate.

Organizația noastră de partid 
va desfășura o susținută mun
că politico-organizatorică pen
tru aplicarea fermă a mecanis
mului economico-financiar. pen
tru întărirea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, creind 
cadrul participării active a oa
menilor muncii din întreprin
derea noastră la înfăptuirea 
obiectivelor planului.

Forța dinamizatoare a mersu
lui nostru înainte spre rezul
tate tot mai bune este Partidul 
Comunist Român, care a fost 
și este organizatorul și realiza
torul tuturor prefacerilor în

noitoare din patria noastră. Nu
mai cu un astfel de partid, 
care a acționat și acționează ca 
un partid revoluționar, putem 
înfăptui în continuare obiecti
vele de t dezvoltare economico- 
socială. și nu pe calea reformis
mului, cum cred unii.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprim cea mai vie re
cunoștință a constructorilor de 
rulmenți, a tuturor locuitorilor 
județului Brașov față de tot ce 
ați făcut și faceți pentru glo
ria și măreția României, mult

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
PĂTRU PĂUN .

Mult Iubite șî stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

în deplină unitate de cuget șl 
simțire cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii 
muncii de la Porțile de Fier, 
monumentală operă a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", dau glas, 
cu vie emoție, adeziunii față de 
Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central cu privire la reale
gerea, la cel de-al XIV-lea 
Congres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, văzînd ta aceasta 
chezășia mersului nostru neabă
tut înainte, a împlinirii celor 
mai cutezătoare proiecte și as
pirații ale poporului român.

Exprimăm, totodată, senti
mentele de aleasă stimă și 
prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția 
de o deosebită însemnătate 
adusă la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, la dezvol
tarea științei, invățămîntului și 
culturii românești.

Pe deplin conștienți de mi
siunea noastră și răspunzînd 
chemării adresate de mult iu
bitul și stimatul nostru condu
cător întregului popor de a face 
din anul 1989 anul cu cele mai 
bune rezultate din actualul cin
cinal, raportăm plenarei că, în 
primul semestru, oamenii mun
cii de la întreprinderea Elec- 
trocentrale „Porțile de Fier" 
au depășit sarcina de plan 
Ia producția de energie elec
trică cu peste 920 milioane 
KWh. Consumul normat de e- 
nergie electrică a fost redus. 
In același timp, eficiența acțiu
nilor practice întreprinse ta 
spiritul indicațiilor și orientă
rilor formulate de secretarul 
general al partidului privind 
perfecționarea organizării mun
cii și modernizarea proceselor 
de' producție s-a concretizat in

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
DOREL POPA

Mult stimate șî iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

•
In epoca de glorie a celor mal 

strălucite împliniri socialiste 
inaugurată de istoricul Congres 
al IX-lea al P.C.R., țara noas
tră a parcurs un vast proces 
revoluționar ale cărui etape, 
profunde transformări, gran
dioase ctitorii și mărețe obiec
tive au fost cu claritate releva
te în magistrala cuvîntare a 
secretarului general al partidu
lui la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R., în proiectul Programu
lui-Directivă și Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al P.C.R. 
— documente de o excepțională 
însemnătate, ce întrunesc ade
ziunea deplină a întregului nos
tru partid și popor, aflate în 
dezbatere.

De la tribuna Plenarei Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii doresc să subliniez încă 
o dată contribuția hotărâtoare a 
secretarului general al partidu
lui la edificarea marilor înfăp
tuiri ale construcției socialiste, 
la elaborarea și realizarea tu
turor planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socia- 
lă, la prefigurarea minunatelor 

stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Susținem cu 
toată ființa noastră inițiativele 
și acțiunile dumneavoastră de 
amplă rezonanță internațională, 
pătrunse de o înaltă responsa
bilitate față de destinele ome
nirii și ne angajăm ca prin 
munca noastră să sprijinim tot 
ce întreprindeți pe plan intern 
și internațional. pentru ca 
România să înainteze. în li
niște și pace, pe calea lumi
noasă a socialismului și comu
nismului.

realizarea și depășirea angaja
mentului anual la producția de 
energie electrică încă din cursul 
semestrului I a.c.

Făcind o analiză exigentă, în 
spiritul cerințelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul ședințelor Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și al recentei vizite de 
lucru efectuate ta județul Me
hedinți, trebuie să recunoaștem 
că rezultatele obținute ta peri
oada care a trecut din acest an 
nu slnt pe măsura posibilități
lor și condițiilor de care dis
punem.

Trebuie să subliniez că re
zultatele bune obținute, cît și 
neajunsurile manifestate au 
fost larg dezbătute în organis
mele democrației noastre mun
citorești-revoluționare — adu
nările generale și consiliul oa
menilor muncii — ta cadrul că
rora au- fost elaborate măsuri 
vizînd perfecționarea întregii 
activități, dovedindu-și din plin 
rolul și eficiența lor în rezol
varea tuturor problemelor pro
ducției, ta fundamentarea și în
făptuirea sarcinilor de plan. Pe 
această bază acționăm pentru 
întărire? spiritului de ordine și 
disciplină, a responsabilității 
fiecărui om al muncii pentru 
crearea și menținerea unui cli
mat de muncă sănătos, munci
toresc, propice afirmării depli
ne a inițiativei oamenilor 
muncii.

Puternic stimulați de orien
tările și indicațiile date de se
cretarul general al partidului la 
recenta Plenară a Comitetului 
Central al partidului, de obiec
tivele proiectului Programului- 
Directivă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, 
oamenii muncii din unitățile 
noastre asigură plenara că vor 
acționa neabătut, sub condu
cerea organelor și organizați
ilor de partid, pentru a da țării 
cît mai multă energie electrică, 
pentru îndeplinirea obiectivului 
stabilit — asigurarea indepen
denței energetice a țării.

perspective înscrise în docu
mentele pentru Congresul al 
XIV-lea al P.C.R. și să exprim 
convingerea fermă a oamenilor 
muncii din marea cetate a chi
miei românești care este Com
binatul „Azomureș", a tuturor 
chimiștilor Centralei Industria
le de îngrășăminte Chimice din 
Tîrgu Mureș, că realegerea în 
fruntea partidului a mult stima
tului tovarăș Nicolae Ceaușescu 
constituie chezășia edificării, cu 
poporul și pentru popor, a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a înaintării neabătu
te a României spre comunism.

Cu deosebită stimă și înalt 
respect, folosim și acest prilej 
pentru a aduce un cald și vi
brant omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru 'contribu
ția sa de inestimabilă valoare 
și mare prestigiu la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a partidului 
și statului, la fundamentarea și 
aplicarea planurilor și progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, la afirmarea 
impetuoasă a revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile de 
activitate.

Oamenii muncii din cadrul 
centralei noastre industriale, 
puternic mobilizați de orientă- 

rile șl sarcinile formulate de 
dumneavoastră, au acționat și 
acționează în vederea realizării 
unor produse de calitate superi
oară, pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Faptul că azi, în condi
țiile deosebit de complexe ale 
adîncirii decalajelor dintre ță
rile sărace și țările bogate. 
România se prezintă în fața 
lumii fără nici un fel de da
torii externe, cu succese re
marcabile . în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, cu noi măsuri 
de creștere a nivelului de trai 
al tuturor cetățenilor, eviden
țiază justețea și realismul poli
ticii partidului, elaborată și în
făptuită cu contribuția dum
neavoastră decisivă, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Iată de ce respingem 
cu fermitate, asemenea între
gului nostru popor, propaganda 
anticomunistă, campania de de
nigrare a marilor cuceriri revo
luționare ale socialismului, orice 
încercare de amestec din afară 
în treburile interne ale Româ
niei.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la unele realizări ale unităților 
din centrală, precum și la 
neajunsuri. Pentru îmbunătă
țirea întregii noastre activități, 
în scopul realizării integrale a

CUVINTUL TOVARĂȘEI
EV A RICHTER

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult Iubită șl stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Este limpede că luerările 
Plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii dobindesc 
un conținut mai bogat datorită 
faptului că se desfășoară la 
puțin timp după Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și că au la 
bază strălucita cuvîntare a 
secretarului general al partidu
lui, nouă și originală contribu
ție la îmbogățirea creatoare a 
socialismului științific și a 
practicii revoluționare.

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
da glas adeziunii entuziaste și 
unanime a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Covasna la propunerea 
Plenarei C.C. al P.C.R. ca în 
funcția supremă de conducere 
a partidului, Congresul al 
XIV-lea să-1 reînvesteaecă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
creatorul de geniu al strategiei 
revoluționare de făurire și 
perfecționare a noii orânduiri. 
Alături de întregul‘popor, ve*  
dem in această opțiune politică 
fundamentală garanția înfăp
tuirii neabătute a programelor 
noastre de dezvoltare, a făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, a întăririi ne
contenite a independenței pa
triei.

Vă raportez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
mobilizați. de minunatele per
spective deschise în fața țării 
de proiectul Programului-Direc
tivă și Tezele pentru Congres, 
documente ce poartă pecetea de 
neșters a gîndirii dumneavoas
tră științifice, oamenii muncii 
din județul Covasna acționează, 
asemenea întregului popor, 
strtas uniți în jurul partidu
lui, cu însuflețire și dăruire 
patriotică, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a 
planului pe acest an. In spiri
tul Indicațiilor dumneavoastră, 
am organizat, la nivelul fiecă
rei întreprinderi, al organelor 
de partid și ale democrației 
muncitorești-revoluționare a- 
nalize critice ale rezultatelor 
obținute în primele șase luni 
ale anului. Adoptînd măsuri 
concrete de mobilizare a tutu
ror resurselor materiale și 
umane de care dispunem, am 
îndeplinit la nivelul întregului 
județ planul producției-marfă 
pe primul semestru al anului, 
întregul spor de producție, de 
aproape 8 la sută, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
obțipindu-se prin ridicarea pro

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
IRIMIE CATARGIU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Minerii, într-un glas cu țara, 
subscriu cu entuziasm și dra
goste fierbinte la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c., privind reale
gerea la cel de-al XIV-lea 
Congres in funcția de secretar 
general al partidului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Ală
turi de întregul popor, dăm cea 
mai înaltă apreciere rolului de
terminant pe care l-a avut și 
îl are conducătorul partidului și 
statului în marile prefaceri pe
trecute ț>e pămintul României 
socialiste, în vastul proces re
voluționar cunoscut de tară cu 
deosebire în perioada de glorie 
inaugurată de istoricul Con
gres al IX-lea al partidului.

Grandioasele înfăptuiri ce au 
schimbat din temelii întreaga 
înfățișare a patriei sînt indiso
lubil legate de politica clar
văzătoare și originală a parti
dului nostru comunist care, în- 
deplinindu-și cu cinste rolul său 
istoric de centru vital al na
țiunii, de forță dinamizatoare, a 
energiilor creatoare ale oame
nilor muncii, asigură con

planului anual șl a celui cinci
nal — a subliniat vorbitorul — 
acționăm hotărât în vederea li
chidării deficiențelor ce persis
tă in munca noastră. întărim 
sprijinul centralei ta ridicarea 
gradului de folosire a capacită
ților de producție, ta moderni
zarea tehnologiilor mari consu
matoare de materii prime și 
energie și promovarea celor 
care asigură creșterea accen
tuată a randamentelor de pre
lucrare, ta asimilarea de noi 
produse cu parametri tehnico- 
economici superiori, reducerea 
substanțială a importurilor și 
scăderea accentuată a cheltuieli
lor, creșterea eficientei întregii 
activități.

Răspunzînd înflăcăratelor în
demnuri pe care le adresați 
partidului și poporului, vă asi
gurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ne vom mobiliza întreaga noas
tră pricepere și putere de mun
că pentru ca in 1989 — anul ta 
care vor avea Ioc Congresul al 
XIV-lea al partidului și a 45-a 
aniversare a zilei de 23 August 
— să obținem în toate dome
niile cele mal bune rezultate ta 
înfăptuirea sarcinilor ce ne re
vin, sporindu-ne astfel contri
buția Ia progresul și înflorirea 
necontenită a scumpei noastre 
patrii.

ductivității muncit. Aceste re
zultate au fost posibile prin a- 
plicarea consecventă a progra
melor de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proce
selor de producție.

Arătînd că eforturile oame
nilor muncji din județul Covas
na sint concentrate în direcția 
realizării prioritare a produc
ției pentru export și lichidării 
stocurilor supranormative, re
ducerii costurilor de producție 
și consumurilor, realizării in
vestițiilor și punerii în func
țiune a noilor capacități, vor
bitoarea a subliniat că măsuri
le adoptate vizează cu precă
dere legarea mal strînsă a pro
gramelor de organizare și mo
dernizare a producției de cele 
privind perfecționarea pregăti
rii cadrelor, aplicarea fermă a 
mecanismului economico-finan
ciar, Întărirea ordinii și disci
plinei. Acesta este răspunsul 
patriotic, revoluționar al tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul Covasna față de politica da 
dezvoltare puternică, armo
nioasă a forțelor de producție, 
de întărire a proprietății socia
liste și înflorire a vieții econo- 

. .mic®, și sociale din toate zonele 
și localitățile țării, politică ini
țiată de istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, care a 
marcat Începutul unei epoci noi 
în transformarea revoluționară 
a societății românești — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Exprimind prin faptele noas
tre de muncă, care sînt mate
rializarea convingerilor și de
votamentului nostru față de 
înaltele valori ale socialismu
lui, adeziunea noastră nemărgi
nită pentru politica partidului, 
pentru neobosita și pilduitoarea 
dumneavoastră activitate revo
luționară, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului 
Nicolae Ceaușescu, respingem cu 
fermitate, asemenea întregului 
nostru popor, propaganda an
ticomunistă, campania de deni
grare a marilor noastre cuceriri 
revoluționare, orice încercare de 
amestec din afară te treburile 
interne ale României.

în deplin acord cu documen
tele supuse dezbaterii plenarei 
— a spus în încheiere vorbi
toarea — doresc să încredințez 
forul suprem al democrației 
muncitorești-revoluționare că 
toți comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Covasna, 
strins uniți ta jurul partidului 
nostru comunist, sînt ferm 
hotărîți să acționeze cu toată 
energia și dăruirea pentru 
a-și spori neîncetat contribuția 
la înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă 
România.

struirea, cu poporul șl pentru 
popor, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

Raportez Plenarei Consiliu
lui Național .al Oamenilor 
Muncii, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe se
cretar generai, că am încheiat 
primul semestru, al anului 1989 
cu rezultate mar bune decît cele 
din perioada corespunzătoare a 
anului 1988.

Planul a fost îndeplinit la 
producția-marfă industrială și 
depășit ia productivitatea mun
cii, la export, la total investiții 
și construcții-montaj.

Trebuie să recunoaștem, însă, 
cu toată răspunderea că în se
mestrul I nu am avut realizări 
corespunzătoare, la nivelul în
crederii acordate șl al sarcini
lor trasate de conducerea parti
dului cu privire Ia dezvoltarea 
industriei extractive miniere, ta 
principal la huila pentru side
rurgie, la lignit și cupru.

Sîntem hotărîți să facem totul 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului pe se
mestrul II al acestui an, la toți 
Indicatorii.

(Continuare în pag. a IV-a)
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«PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Din cuvîntul participanților la dezbateri

Urmare din pag. a HI-a)
în lumina Indicațiilor dumnea- 

oastră. am îmbunătățit și corn- 
letat programele de perfecțio- 
are a organizării și de moder- 
izare a proceselor de produc- 
e. crescînd ponderea măsurilor 
e introducere In unitățile mi- 
iere a unor tehnologii si utilaje 
a mare randament și eficiență, 
entru sprijinul deosebit primit 
î acest domeniu, aducem oma- 
iul nostru de caldă mulțumire 
ivarășei Elena Ceaușescu. om 
olitic cu contribuții esențiale la 
ezvoltarea patriei, savant de 
irgă recunoaștere Internationa- 
i, care veghează cu grijă și 
ragoste la continua înflorire a 
;iinței, învățămîntului, culturii 
! artei românești.
U.n loc cu totul special, în a- 
sste programe, este acordat 
tăsuriior pentru extinderea me- 
tnizării în minele din Valea 
iului, menite să ducă la creș- 
irea producției de huilă brută 
a calității acesteia, precum șl

i îmbunătățirea randamentului 
a recuperare în instalațiile de 
reparare a huilei cocsificabile. 
în același timp, intensificăm 
reocupările pentru mai buna 
dosire a capacităților de pro
feție, pentru creșterea — în 
mtinuare — a gradului de uti
lare extensivă și intensivă a 
niilor tehnologice de excavare- 
ansport-haldare din carierele 
; lignit și a complexelor meca- 
:zate din subteran, pentru îm- 
mătățlrea randamentului de 
îcuperare ă metalelor în uzine-

de preparare a minereurilor, 
■ecum și pentru punerea în 
moțiune la timp și la parame-
ii proiectați a noilor capacități 
■evăzute să intre în producție. 
Pentru anul 1990, sint nrevă- 
ite sarcini sporite în industria 
ctractivă minieră, care prezintă 
eșteri importante față de anul 
88. Realizarea acestor sarcini

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI CURCUBĂTĂ

Mult stimate șt Iubite tovarășe 
icolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarăș*  
ena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Expresie elocventă a profun- 
ilui democratism al societății 
>astre. Plenara Consiliului Na- 
inal al Oamenilor Muncii se 
scrie în dinamica vieții poli
țe a țării ca un bun prilej da 
ne exprima totala adeziune 
tă de Hotărîrea Plenarei Co- 
itetului Central al Partidului 
imunist Român cu privire la 
alegerea dumneavoastră, mult 
bite și stimate tovarășe 
colae Ceaușescu. în inalta 
ncție de secretar general al 
rtidului, la cel de-al XIV-lea 
mgres. Voința noastră fier- 
nte. de a-i avea mereu in 
mtea activității revoluționare 

care o desfășurăm pe ma
le Erou al neamului, tzvo- 
ște din conștiința că în to- 
rășul Nicolae Ceaușescu. co
rniștii, poporul român îl văd 

inegalabilul strateg al luptei 
care o ducem pentru dem- 

latea națională, pentru pro
as multilateral și fericirea 
menilor acestui meleag, văd 
nbolul victoriilor noastre de 
i și de mîine.
□e la tribuna acestui repre- 
ntativ for al democrației 
astre muncitorești-revolutlo- 
re. aducem un vibrant oma- 
t tovarășei Elena Ceaușescu. 
îinentă personalitate politică 
savant de largă recunoaș

te internațională, activitatea 
multilaterală ilustrind puter- 

:a efervescentă a spiritului 
>ator românesc.
Colectivul de oameni ai mun- 
al marelui combinat de oțe

ti speciale Tiraaviște. ctitorie 
anilor de glorie al Epocii 
colae Ceaușescu, iși exprimă, 
odată. înalta apreciere și to- 
a adeziune față de conțlnu- 

proiectului Programului- 
rectivă și ai Tezelor pentru 
■ngresul al XIV-lea al parti- 
lui. cu deplina certitudine că 
in munca unită a poporului 
mânia iși va continua mer- 
l ferm înainte, spre culmile 
dlizației socialiste și conclu
de. ale bunăstării și progre- 
iui.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
SAVA BĂETU

Huit stimate șl iubite tovarășe 
colae Ceaușescu,
Huit stimată tovarășă 
ana Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

?u nemărginită bucurie ei 
afundă mîndrie patriotică, 
menii muncii din județul 
toșani au luat cunoștință de 
>tărtrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
ivind propunerea de realegere 
dumneavoastră, mult iubite 

stimate tovarășe 
colae Ceaușescu, la Congresul 
XIV-lea, In funcția supremă 
secretar general al Partidu- 
Comunist Român, pe care o 

sțlnem din «dineul Inimilor 
astre.
tu cei 24 de ani care au tre- 
t de la cel de-al IX-lea Con- 
ss, de cind dumneavoastră ați 
it ales în fruntea partidului 
a națiunii române, țara noas- 
i a cunoscut cea mai glorioasă 
rloadă -de dezvoltare econo- 
co-socială, de profunde trans- 
rmări revoluționare, ce pun 

tărie in evidență superiori

în bune condiții constituie o con
diție obligatorie pentru pregăti
rea temeinică a cincinalului 
1991—1995, ce înscrie obiective 
deosebit de importante și ritmuri 
înalte de creștere a industriei 
extractive miniere din țara 
noastră.

Pentru atingerea acestor nive
luri de producție, pe lingă ac
țiunile ce le vom Întreprinde în 
vederea îndeplinirii programelor 
stabilite, ne vom concentra aten
ția asupra realizării la termen a 
lucrărilor de investiții, a înde
plinirii măsurilor de creștere 
continuă a productivității mun
cii, a recrutării, pregătirii șl 
perfecționării cunoștințelor pro
fesionale a întregului personal 
muncitor, precum și a stabiliză
rii acestuia. Un accent mare va 
fi pus asupra întăririi ordinii si 
disciplinei în producție, aplică
rii cu maximă exigență a formei 
de organizare și retribuire în 
acord global. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, o atenție 
deosebită vom acorda întăririi 
rolului adunărilor generale și 
consiliilor oamenilor muncii pen
tru creșterea exigenței și răs
punderii în realizarea sarcinilor, 
pentru o mai riguroasă organi
zare și perfecționare a întregii 
activități.

Programul-Directivă si Tezele 
pentru cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului jalonează. în 
mod strălucit, liniile strategice 
ale dezvoltării multilaterale a 
patriei în perioada 1991—1995 Si 
în perspectiva anilor 2000. 
Elaborarea acestor documente, 
sub directa îndrumare și cu 
contribuția hotărîtoare a to
varășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, constituie 
pentru noi chezășia că ele vor 
aduce cele mai bune soluții pro
blemelor pe care le Implică con
strucția socialismului în patria 
noastră.

Pe coordonatele dezvoltării pe 
care le cunoaște economia ro
mânească in cincinalul 1991— 
1995, în combinatul nostru sint 
prevăzute investiții însemnate 
destinate unor importante capa
cități noi de producție și mo
dernizării celor existente.

Acțlo'nînd permanent în spi
ritul sarcinilor ce ne revin am 
înregistrat o serie de rezultate 
superioare, am încheiat primul 
semestru cu o depășire a pla
nului fizic. Am realizat Integral 
programele prioritare și con
tractele la export, am îmbună
tățit indicii de utilizare ai in
stalațiilor și ne-am Încadrat în 
costurile de producție planifi
cate. Sub îndrumarea Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, am pus un accent 
sporit pe introducerea cuceriri
lor științei și tehnicii in pro
ducție. La sfîrșitul lunii iunie, 
ponderea produselor noi și re- 
proiectate depășea 32 la sută, 
iar valoarea produselor de nivel 
mondial ridicat reprezenta 87,6 
la șută din valoarea producției 
marfă.

Realizările pe care combina
tul nostru le prezintă astăzi nu. 
puteau fi posibila decit în con
dițiile în care noi, oamenii 
muncii, avem calitatea de pro
prietari colectivi ai mijloacelor 
de producție. Aceste realizări 
ale noastre, care se regăsesc în 
unitățile industriale și agricole 
din întreaga țară, la nivelul în
tregii economii naționale, repre
zintă argumentul de netăgăduit 
al superiorității societății socia
liste in care poporul este uni
cul proprietar, producător și 
beneficiar al bunurilor materia
le și spirituale.

Ferm hotărîți să întărim per
manent unitatea noastră în ju
rul partidului, al dumneavoas
tră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
asigurăm că vom acționa cu 
abnegație și inalt spirit revolu
ționar pentru a ne prezenta la 
cea de-a 45-a aniversare a eli
berării patriei șl la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului 
cu un bilanț cit mai rod
nic, pe măsura măreței epoci 
în care trăim — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

tatea orlnduirU socialiste, capa
citatea acesteia de a valorifica 
energia, talentul șl virtuțile po
porului nostru liber, deplin stâ- 
pin pe soarta sa ei pe avuțiile 
țării, angajat intr-o operă con
structivă fără egal in Istoria 
multimilenară a patriei.

Acest proces a marcat puter
nic ș! străvechile plaiuri alo 
Botoșanilor, schlmbind din te
melii peisajul economic si so
cial al județului, modul de a 
trăi șl ghidi al oamenilor. Însăși 
întreprinderea unde îmi desfă
șor activitatea este o creație a 
acestor ani de adinei prefaceri 
revoluționare, fiind o unitate 
modernă, cu o puternică bază 
tehnico-materlală.

Cu adine respect, aducem un 
vibrant omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru remarcabila 
contribuție la edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră. la 
afirmarea geniului creator al 
poporului român.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că organismele democra

ției muncitorești-revoluțlonare 
din unitatea in care lucrează au 
acționat cu multă răspundere, 
sub conducerea organelor șl or
ganizațiilor de partid, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor de plan pe acest an hotă
rî tor al cincinalului. în primul 
semestru al anului, prevederile 
planului la producția fizică au 
fost depășite cu 3,3 la sută, Iar 
la export cu 16,4 la sută. Angaja
mentele asumate pe această pe
rioadă au fost realizate în între
gime, întreprinderea situîndu-se, 
în primul semestru, pe locul I în 
întrecerea socialistă din cadrul 
centralei de paofil.

Arătînd, în continuare, că uni
tatea. în care iși desfășoară acti
vitatea dispune încă de însem
nate rezerve de creștere a pro
ducției și eficienței economice, 
vorbitorul a spus : Vom acționa 
cu hotărîre pentru întărirea ro
lului de conducător politic al 
organelor și organizațiilor de. 
partid, pentru perfecționarea sti
lului șl metodelor de muncă ale 
consiliului oamenilor muncii șl 
afirmarea puternică a adunări
lor generale în conducerea acti
vității economice, pentru crește

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CSILLAG ANDREI

Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușesou,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

In numele Consiliului Jude
țean al oamenilor muncii, al 
tuturor locuitorilor județului 
Cluj, exprim deplina adeziune 
Ia Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind propunerea de 
realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIV-lea, in suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. A- 
ceasta opțiune reprezintă un 
înalt omagiu adus Ilustrului 
nostru conducător față de tot 
ce a făcut și face pentru pro
gresul societății românești, che
zășia sigură a edificării socia
lismului și comunismului in 
patria noastră, a Înaintării fer
me a poporului nostru pe dru
mul bunăstării, prosperității și 
fericirii.

Exprim, de asemenea, alese 
sentimente de prețuire și res
pect față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru remarcabila 
sa contribuție la elaborarea și 
înfăptuirea obiectivelor politicii 
partidului și statului nostru, 
la înflorirea continuă a științei, 
învățămîntului și culturii româ
nești.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit Ia problemele înscrise 
pe ordinea de zi, informînd că 
organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor 
muncii din județ au întreprins, 
pe .tot parcursul anului, di
verse acțiuni în vederea utili
zării intensive a capacităților 
de producție, creșterii gradului 
de valorificare a resurselor ma
teriale și de muncă, sporirea 
eficienței și rentabilității pro
ducției. O atenție deosebită a 
fost acordată antrenării specia
liștilor din institutele de cerce
tare și de învățămint superior 
la înfăptuirea programelor de 
perfecționare ,a organizării și 
modernizare a producției.

Măsurile luate, in spiritul 
indicațiilor date de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, a subliniat 
vorbitorul, au condus la obți
nerea unor rezultate pozitive. 
Gradul de înnoire a pro
ducției este in prezent de 
peste 75 la sută, volumul pro
ducției industriale a crescut, 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, cu 4,9 la sută, în
tregul spor obținindu-se pe sea
mă creșterii productivității 
muncii. Au fost onorate toate 
contractele de export. Iar sto
cul de produse nevămuite s-a 
diminuat substanțial. S-a ac
ționat susținut pentru reduce
rea consumurilor specifice, ob
ținindu-se față de normele sta

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN PANAIT

Mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși.

No aflăm sub puternica 
înriuriro a magistralei euvintări 
rostite de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general, la recenta 
plenară a Comitetului Central, 
a bogăției de Idei, concepte si 
orientări cuprinse în documente
le programatice ce urmează a fi 
supuse aprobării marelui forum 
din noiembrie al comuniștilor 
români. Dezbaterea aeestor do
cumenta da mare importanță 
pentru prezentul și viitorul țâ
rii, ce întrunesc deplina adeziu
ne a comuniștilor, a Întregului 
popor, demonstrează largul de
mocratism al societății noastre 
socialiste, faptul că tot ceea ce 
ne propunem să înfăptuim pe 
pămîntul patriei se realizează 
cu poporul șl pentru popor.

Uriașa dumneavoastră con
tribuție, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
realizarea ritmurilor inălte ale 

rea răspunderii tuturor oameni
lor muncii, in calitatea lor de 
proprietari, producători și bene
ficiari, în gospodărirea judicioa
să a modernei baze tehnico-ma- 
teriade de care dispunem. Orga
nismele democrației noastre 
muncitorești-revoluționare, crea, 
te după istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, în deplină 
concordanță cu necesitățile o- 
biective ale procesului revoluțio
nar din paitria noastră, asigură o 
participare largă a clasei munci
toare, a țărănimii, intelectuali
tății, a celorlalte categorii socia
le, a întregului popor la elabo
rarea politicii generale, a tuturor 
planurilor de dezvoltare econo
mico-socială.

Vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, că 
vom munci1 cu exigență și răs
pundere muncitorească, revolu
ționară pentru a ne face pe de
plin datoria față de patrie și 
partid, pentru înaintarea fermă 
pe calea luminoasă a socialismu
lui și comunismului a patriei 
noastre dragi, Republica Socia
listă România.

bilite însemnate economii de 
materii prime, materiale, ener
gie electrică și combustibili. în 
domeniul investițiilor, efortu
rile depuse s-au concretizat în 
punerea în funcționare a 7 ca
pacități de producție și în rea
lizarea a 1 600 apartamente noi.

Menționînd apoi unele ne
ajunsuri manifestate în activi
tatea unor unități productive, 
vorbitorul a arătat că au fost 
stabilite măsuri concrete pen
tru recuperarea restanțelor și 
Îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan pe semestrul II 
și pe întregul an.

Reliefînd imperativul afirmă-» 
ril cu mai multă vigoare a ro
lului de conducător al partidu
lui in condițiile actuale ale dez
voltării societății noastre, vor
bitorul a înfățișat unele ac
țiuni inițiate de Comitetul ju
dețean Cluj al P.C.R., în di
recția perfecționării stilului șl 
metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid 
din unitățile economice, astfel 
incit acestea să fie mai b|ne an
corate in viată, in problematica 
majoră a actualității, a realită
ților din fiecare colectiv de 
muncă. Rolul conducător al 
partidului, a spus vorbitorul, 
nu poate fi înțeles ca o cerință 
abstractă, el se materializează 
— așa cum sublinia in re
petate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — in munca 
practică de Zi cu zi, a fiecărei 
organizații, a fiecărui comunist, 
adevărata măsură a eficienței 
muncii politico-organizatoriee 
constituind-o rezultatele în în
deplinirea obiectivelor dezvol
tării economico-sociăle a fiecă
rui județ, a întregii țări. Iată 
de ce se impune din partea or
ganelor și organizațiilor noas
tre de partid să asigure în per
manență soluționarea cu opera
tivitate a tuturor problemelor 
legate de îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin la locul de 
muncă, de dezvoltarea mai pu
ternică a democrației de partid, 
și, pe temeiul acesteia, a de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare în general, de perfecțio
nare a conducerii colective, 
concomitent cu creșterea răs
punderii personale față de sar
cinile încredințate.

în Încheiere, vorbitorul a spus: 
Organizația județeană de partid, 
organele autoconducerii mun
citorești vor acționa cu înaltă 
răspundere pentru unirea efor
turilor tuturor oamenilor mun
cii in vederea realizării exem
plare a sarcinilor de plan pe 
acest an și întregul cincinal, 
pentru sporirea contribuției clu
jenilor la edificarea in Româ
nia a socialismului și comu
nismului, pentru a asigura co
piilor noștri un viitor fericit și 
tot mai îmbelșugat.

dezvoltării pe care le-a cunos
cut țara în anii de după 
Congresul al IX-lea. în epoca 
ce vă poartă numele. epocă 
marcată de o grandioasă operă 
do construcție economtco-socia- 
lă fără precedent, constitute te
melia hotărîrii muncitorilor pe
troliști al Schelei Berea de a 
susține, asemenea întregului 
popor, din «dineul ființei, 
realegerea dumneavoastră. in 
funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, ca o che
zășie sigură a înaintării 
neabătute a patriei pe drumul 
socialismului și comunismului.

Aducem, totodată, vibrantul 
nostru omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru remarcabila 
contribuție la elaborarea și în
făptuirea planurilor șl progra
melor de dezvoltare economico- 
socială, la Înflorirea necontenită 
a științei. învățămîntului si 
culturii românești.

în continuare, vorbitorul a 
Informat plenara că, asemenea 
multor colective de muncă din 
județu) Buzău, petroliștii Sche
lei Berea au Încheiat planul pe 
primul semestru cu rezultate 

bune la toți Indicatorii, au livrat 
economiei naționale, suplimen
tar, însemnate cantități de gaze 
și gazolină, producția netă și 
marfă fiind depășite. Ca urmare 
a realizării planului de investiții 
au fost date in producție 11 
sonde noi, iar prin efectuarea 
reparațiilor capitale la 1T son
de producția a crescut.

După ce a relevat eă în ac
tivitatea schelei petroliere în 
care lucrează se înregistrează 
încă unele neajunsuri, fapt ce a 
făcut ca în primul semestru al 
anului să, nu se realizeze pla
nul la producția fizică de țiței, 
vorbitorul a «pus : Stă in pu
terea noastră, avind In vedere 
resursele și capacitatea colecti
vului nostru de petroliști, ca 
producția de țiței să reintre pe 
făgașul normai, să se înscrie în 
parametrii planului. în acest 
scop, acționăm cu și mai multă 
fermitate și răspundere pentru 
aplicarea de noi tehnologii mo
derne și eficiente în zăcămintele 
cu maximă productivitate, inten
sificăm activitatea de cercetare 
la mare adîncime in vederea pu
nerii în evidență de noi zăcă
minte de hidrocarburi.

Una dintre ideile formulate cu 
deosebită pregnanță în cadrul 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
în magistrala euvlntaca a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CORNELIU MUNTEANU

Mul*  stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimat*  tovarăș*  
Elena Ceaușeseu,

Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți c«, în 
numele tuturor locuitorilor ju
dețului Tulcea, să exprim bucu
ria și nemărginita mindrle pa
triotică față de hotărirea adop
tată la recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului, ca 
la Congresul al XIV-lea al P.C.R. 
să fie reales in înalta funcție 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român emi
nentul militant comunist și 
patriot înflăcărat, genialul fău
ritor al celei mai glorioase 
epoci din Istoria patriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în măreața epocă inaugurată 
de Congresul al IX-lea, județul 
Tulcea, beneficiind de politica 
profund științifică de reparti
zare rațională, echilibrată a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul patrie», a cunoscut, 
asemenea tuturor zonelor tării, 
profunde prefaceri economice 
și sociale, o puternică dezvol
tare și înflorire a Industriei, 
agriculturii, științei. invăță- 
mîntulul și culturii,

Și in acest cadru trebuia să 
subliniem cu satisfacția că In
tre marile succese istorice înre
gistrate de tara noastră «e află 
rambursarea in Întregime a da
toriei externe. Obținută in con
dițiile asigurării unor ritmuri 
înalte de dezvoltare economi
co-socială a patriei, creșterii 
necontenite a nivelului de trai 
material și spiritual al noporu- 
Iui, in condițiile în care lumea 
e confruntată cu, fenomene de 
recesiune economică, această 
realizare demonstrează eloc
vent forța si vitalitatea econo
miei românești bazată ne con
tinua dezvoltare a proprietății 
socialiste, de stat șt cooperatiste. 
Este, totodată, rodul hărniciei 
și abnegației poporului ștrins 
unit in jurul partidului, al dum

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
EMILIA APOSTOLESCU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu.

Mult stimată șl Iubit*  tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

Trăim, împreună eu țara în
treagă, clipele înalte de Istorie 
cînd în conștiința întregii na
țiuni vibrează puternic răspun
derea pentru prezentul și viito
rul României, pentru continua 
sa devenire socialist*  și comu
nistă «tit de luminos prefigu
rată în documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al parti
dului, documente programatice 
elaborate și fundamentate cu 
determinanta contribuție a 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, «nă
lucit strateg al înaintării noas
tre ferme spre comunism. Oa
menii muncii din întreprinderea 
„DorobanțiiU-Plolești, Împreu
nă cu întreaga noastră națiune, 
susțin din toată inima Hotă- 
rtrea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului privind pro
punerea de realegere a dum
neavoastră. la Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comuntst 
Român, iq suprema funcție de 
secretar general al partidului.

Marile victorii doblndito In 
«nil revoluției și construcției 
socialiste au Ia bază concepția 
dumneavoastră umanistă, pă
trunsă de înaltul spirit demo
crație, a legăturii indisolubila 
dintre partid șl mase, da creș
tere permanent» a rolului con
ducător al partidului ca centru 
vital al Întregii societăți, de a- 
dincira conținu*  a democrației 
noastre muncltorești-revoluțio- 
nare, da făurire a noii orinduiri 
socialiste și comuniste cu po
porul și pentru popor.

Exprimăm, și cu acdst prilej, 

este aceea a dezvoltării pu
ternice, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, 
a democrației muncitorești-revo- 
luționare, proces amplu, realizat 
prin crearea unul cadru demo
cratic, original, care asigură 
participarea activă a întregului 
popor la făurirea conștientă a 
viitorului său liber și indepen
dent, socialist și comunist. Iată 
de ce petroliștii schelei noastre, 
adunarea generală a oamenilor 
muncii și-au propus să valorifi
ce tot mai deplin aceșt cadru 
democratic, care trebuie să con
ducă la rezolvarea optimă a tu
turor problemelor creșterii eco
nomice, la lichidarea hotărîtă a 
unor neajunsuri și rămineri în 
urmă privind îndeplinirea pla
nului și a programelor de dez
voltare economico-socială a pa
triei.

In numele comuniștilor, al tu
turor petroliștilor din cadrul 
schelei de producție Berea în
credințez plenara, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu^ că vom munci cu. 
toată răspunderea, dăruirea, pa
siunea și abnegația revoluționară 
pentru înfăptuirea tuturor sar
cinilor ce ne revin, întlmpinînd 
mărețele aniversări și eveni
mente politice din acest an cu 
noi și deosebite fapte de muncă.

neavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general.

Vă raportăm eă și în semes
trul I al acestui an colectivele 
de muncă din județul nostru au 
acționat cu hotărire pentru în
făptuirea sarcinilor complexe 
ce le-au revenit. Ca urmare, 
planul producției-marfă indus
triale pe județ a fost îndeplinit 
în proporție de 161,8 la sută, 
realizîndu-se o creștere de 11 
la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut. în acest 
bilanț pozitiv se înscrie cu re
zultate importante și întreprin
derea de alumină, unde îmi 
desfășor activitatea. Pe primele 
6 luni ale anului, planul pro
ducției fizice a fost depășit, 
Iar productivitatea muncii a 
crescut cu 10 la sută. Punind in 
centrul atenției, așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră, perfec
ționarea continuă a organizării 
și modernizarea producției, am 
analizat cu răspundere în adu
narea generală, in consiliul oa
menilor muncii căile atingerii 
acestui Important obiectiv și 
am stabilit măsuri concrete 
care să asigure buna desfășu
rare a proceselor de producție.

Sîntem hotărîtl ca in semes
trul II. acționind in spiritul 
sarcinilor care ne revin. să 
consolidăm rezultatele bune ob
ținute plnă in prezent, asigu- 
rînd in acest fel o bază solidă 
pentru tndeplinirea planului pe 
1990, cu ale cărui prevederi 
sîntem intru totul de acord.

Vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Ntcolae Ceaușescu, că. in în
treaga noastră activitate, vom 
urma neabătut exemplul dum
neavoastră luminos de muncă 
și dăruire pe care ni-1 oferiți 
permanent și ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pen
tru a transpune în viață măre
țele obiective stabilite prin do
cumentele programatice adop
tate pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului.

sentimentele noastre de înaltă 
stimă, de. profund respect și 
cald omagiu muncitoresc față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
strălucit patriot Și revoluționar, 
proeminentă personalitate a lu
mii științifice contemporane, 
pentru excepționala sa contri
buție la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, 
la înflorirea învățămîntului, ști
inței șl culturii în țara noastră.

Oamenii muncii din județul 
Prahova raportează că in peri
oada primelor șase luni ale a- 
cestui an, în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
au înregistrat însemnate spo
ruri la producția-marfă indus
trială șl export, au pus în func
țiune 15 importante capacități 
de producție. La aceste reali
zări, o contribuție însemnată a 
adus șl colectivul de oameni ai 
muncii din întreprinderea „Do
robanțul*  unde îmi desfășor ac
tivitatea, care pe primele șase 
luni ale anului 1989 a realizat 
șl depășit prevederile planului 
la producția fizică ți valorică.

tn centrul activității noastre 
stă permanent grija pentru va
lorificarea superioară a materiei 
prime șl materialelor, creșterea 
mai accentuată a eficienței eco
nomice, acționind cu toată ener
gia pentru încadrarea tn norma
tivele economico-financlare, 
menținerea in limitele stabilite 
a prețurilor de producție.

Consiliul oamenilor muncii, 
șub conducerea comitetului de 
partid, ește preocupat zi de zi 
pentru continua îmbunătățire a 
calității produselor, condiție 
fundamentală a competitivității 
pe plan internațional.

Ne propunem să acționăm în 
vederea creșterii răspunderii 

față de modul cum sint folosite 
mijloacele și resursele materia
le, tehnice și financiare, încre
dințate nouă de societate spre 
administrare. gospodărire. și 
funcționare pentru a dezvolta și 
consolida proprietatea socialistă 
— elementul vital al progresului 
și înfloririi multilaterale a so
cietății noastre socialiste.

Pentru continua îmbunătățire 
a activității noastre, am dezbă
tut in consiliul oamenilor mun
cii, în biroul executiv al aces
tuia, in adunările generale nea
junsurile existente și am stabi
lit măsuri ferme de eliminare 
grabnică a acestora, astfel Incit

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION CIOROIANU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,
Stimat*  tovarăș*  

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca, de 

la această înaltă tribună a de
mocrației noastre muncitorești 
revoluționare, să exprim în nu
mele comuniștilor, al tuturor 
celor ce muncesc și trăiesc pe 
frumoasei» plaiuri sucevene en
tuziasmul, nețărmurita bucuria 
și adeziunea față de propunerea 
ca, la Congresul al XIV-lea, 
mult stimatul și iubitul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să fie reales 
in funcția supremă de secretar 
general al partidului, garanția 
înfăptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a înain
tării ferme spre comunism, a 
consolidării independenței și su
veranității României.

Aducem un cald omagiu tova
rășei Elena Ceaușescu pentru 
contribuția la elaborarea și rea
lizarea programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, 
la înflorirea și afirmarea tot 
mai puternică in luma a științei 
românești..

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii — orga
nism larg reprezentativ In sis
temul democrației noastre mun- 
citorești-revoluționare, care asi
gură participarea activă a oa
menilor muncii la conducerea 
activității economico-sociale, la 
elaborarea șl înfăptuirea politi
cii de dezvoltare a țării — dez
bate documente de o deosebită 
însemnătate pentru devenirea 
viitoare a patriei, pentru confi
gurare» unor noi și mărețe o- 
biectlve ale construcției socia
lismului și comunismului in 
România anilor ce vor urma.

Raportez plenarei că, In 
spiritul indicațiilor șl orien
tărilor stabilita da tovarășul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE BOTORAN

Mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușesou,

Mult stimată tovacăș*  
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de la între
prinderea de Produse Cărbu- 
noase din Slatina, să exprim 
adeziunea unanimă și satisfac
ția deplină fată de Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIV-lea, tn funcția 
supremă de secretar general al 
partidului. Asemenea întregu
lui popor, vedem in această op
țiune de importanță Istorică 
garanția trainică a înfăptuirii 
nobilelor aspirații de progres 
și civilizație ale Întregii na
țiuni.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii iși desfă
șoară lucrările in atmosfera de 
vibrant patriotism, de Înaltă 
emulație creatoare in care în
tregul nostru popor a luat cu
noștință de prevederile pro
iectului Programului-Directivâ 
al Congresului al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea econo
mico-socială a României in cin
cinalul 1991—1995 și orientările 
de perspectivă pină în anul 
2000—2010. ale Tezelor pentru 
Înaltul forum al comuniștilor. 
Acesta documente programati
ce, elaborate au contribuția de
terminantă a secretarului gene
ral al partidului, reprezintă 
pentru noi un mobilizator pro
gram de muncă pentru continua 
ascensiune a României socia
liste.

Județul Olt, asemenea tu
turor zonelor tării, a cunoscut 
in „Epoca Nicolae Ceaușescu*  
o dezvoltare Impetuoasă, făr*  
precedent. Producția industria
lă a crescut de 22 ori, produc
ția agricolă de peste patru 
ori, numărul personalului mun
citor in industrie de aproape opt 
ori. Este revelator șl faptul că 
97 la sută din întreaga produc
ție industrială se obține astăzi 
tn capacități și obiective puse 
In funcțiune tn perioada de 
ample înnoiri șl transformări 
revoluționare care a urmat is
toricului Congres al IX-lea al 
partidului.

Aceste realizări constituie o 
dovadă elocventă a aplicării 

să se asigure toate condițiile da 
îndeplinire a sarcinilor de plan, 
la toți indicatorii, pe semestrul 
II și Întregul .an.

Exprimindu-mi totalul acord 
față de documentele aflate in 
dezbatere, vă. rog să-mi permi
teți să vă. asigur, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu, că vom acționa, cu 
toată răspunderea pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan, astfel incit să realizăm 
însemnate creșteri alo produc
ției.

Nicolae Ceaușescu, oamenfll 
muncii din economia județul»! 
Suceava pun un accent deose
bit pe realizarea ritmică și la 
un nivel calitativ superior a 
planului Ia producția fizică. Ast
fel, am reușit să indepljning și 
să depășim planul la un număr 
da 19 produse importante, prin
tre care minereu de fier, Rărită, 
cupru, plumb și zinc în concen
trate, energie electrică, cheres
tea, mobilier ș.a. în aceeași mă- 
șură ne-am preocupat >pentru 
realizarea producției de texport. 
A fost realizat planul da inves
tiții în proporție de 102,2 la sută, 
s-au pus în funcțiune <șel de-al 
doilea grup de 50 MW la cen
trala electrotermică pa lignit 
Suceava, și prima capacitate da 
10 000 rulmenți.

Alături de celelalte colectiva, 
ș! oamenii muncii da la între
prinderea de utikțje și piese da 
schimb Suceava, unda imi des
fășor activitatea, au obținut o 
serie da rezultata, bune.

Examinindu-ne cu exigență 
munca, trebuie să afirm des
chis că în activitatea consiliu
lui oamenilor muncii se mal 
manifestă o serie da lipsuri. 
Numai așa se pot explica une
le rămineri tn urmă la produc
ția fizică, urssle abateri de la 
disciplina tehnologică șl disci
plina muncii» unele neajunsuri 
în participarea și implicarea oa
menilor muncii la organizarea 
și modernizarea unității.

Exprimîndu-mi acordul deplin 
față do documentele supuse 
dezbaterii, asigur plenara că oa
menii muncii din județul Su
ceava sint hotărîți să Îndepli
nească exemplar planul pa 1989 
șl pe întregul cincinal, astfel 
incit să intimpine cu noi succe
se a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperlalistă, precum și Con
gresul al XIV-lea al partidului.

consecventa a politicii științi
fice a partidului, a spiritului 
novator, revoluționar cu cara 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, conduce 
destinele tării, pentru care ii 
mulțumim din adincul Inimilor 
noastre. Aceeași înaltă recu
noștință ne-o exprimăm fată da 
tovarășa Elena Ceaușescu, mi
litant de seamă al partidului 
și sțatuiui, savant de largă re
cunoaștere internațională, pen
tru contribuția de Înaltă com
petență la elaborarea progra
melor de dezvoltare oconomico- 
șocială a tării, la înflorirea 
culturii, științei șl învățămin- 
tului românesc.

Marile transformări econo
mico-sociale din județul nostru, 
din întreaga țară ne umplu 
inimile de bucurie, ne mîndrim 
cu ele în fata oricui șl de ori
unde și invităm pa cei co în
cearcă să denigreze realizările 
României socialiste să vină la 
noi, in oricare județ al țării, 
să vadă ce a înfăptuit poporul 
sub conducerea partidului său 
comunist, să vad*  noua și lu
minoasa înfățișare a patriei 
noastre libere și independente, 
nivelul superior da civilizația 
al Întregii națiuni.

Sîntem puternic impresionați 
da momentul festiv al inmi- 
nării de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a Înaltului 
titlu de „Erou al Muncii So
cialiste*  pentru care îi adresăm 
cele mai calde mulțumiri. 
Această distincție ne obligă să 
acționăm cu mal mult*  hot&rl- 
re pentru obținerea în conti
nuare a unor rezultata superi
oare, pentru realizarea în cele 
mal bune condiții a sarcinilor 
ce ne revin.

V*  Încredințez că, prin măsu
rile stabilite de consiliul oame
nilor muncii, prin Întărirea 
ordinii si disciplinei, întrenrin- 
derea de Produse Cârbunoase 
din Slatina va realiza si depăși 
planul pa semestrul al doilea 
șl pe întregul an. punind astfel 
o bază trainici pentru îndepli
nirea planului pe 1990.

Vom acționa cu devotament 
șl Înaltă dăruire comunistă, 
pentru a Intlmplna cu realizări 
tot mai bogate marea noastr*  
sărbătoare națională de la 
23 August și Congresul al 
XIV-lea al partidului, adueîn- 
du-ne astfel contribuția la 
continua Înflorire a scumpei 
noastre patrii socialiste.
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar
Județul Doli - 8020 kg la hectar

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Dolj al P.C.R. raportează 
terminarea recoltării griului pe întreaga supraiațâ cul
tivată și realizarea unei producții medii de 8 020 kg la 
hectar, superioară prevederilor de plan.

PREȚUIRE ȘI ADMIRAȚIE FAȚA DE REALIZAM 
POPORULUI ROMAN, FAȚĂ DE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU
Declarații ale membrilor delegației Uniunii Interparlamentare Ar&be 

la întâlnirea eu reprezentanți ai presei

th atmosfera entuziastă, de în
credere deplină in viitorul luminos 
âl patriei, generată de ideile și 
orientările de q excepțională va
loare teoretică și practică formula
te in magistrală . dumneavoastră 
cuviritare rostită ia Plenara Co
mitetului Central din 27—28 iu
nie, COMUNIȘTII, TOȚI OAME
NII MUNCII DIN AGRICULTURA 
JUDEȚULUI DOLJ VĂ RAPOR
TEAZĂ CĂ. ORGANIZING TE
MEINIC munca, au RfcVștT s\ 
ÎNCHEIE RECOLTATUL GRIU
LUI Pfc ÎNTREAGA SUPRAFAȚA 
CULTIVATA.

AM OBȚINUT, LA RECOLTA
RE, O PRODUCȚIE MEDtE DE 
8 020 KILOGRAME LA HECTAR 
FAȚA DE 6 120 KILOGRAME L.A 
HECTAR, CÎT A FOST PLANI
FICAT.

Producțiile mări obținute în 
acest an la griu și orz. cele mai 
mari realizate vreodată in Dolj, 
Sint rodul măsurilor luate, pe baza 
indicațiilor dumneavoastră, de a 
spori gradul de fertilitate a solu
lui, de respectare cu strictețe a 
tehnologiilor și de întărire a or
dinii. disciplinei și răspunderii 
la fiecare loc de muncă.

Tn prezent, sub directa îndru
mare a organelor și organizațiilor

llnitâti cu producții mari la hectar
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oinacu — 10 040 kg la 
hectar

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Rezultatele tragerii la sorți In cupele europene

BUZĂU : Producție 
suplimentară cu cohsumuri 

reduse
Creșterea nivelului calitativ și 

competitiv al produselor constituie 
pentru hârnicuj colectiv de oameni 
ai muncii. de la întreprinderea de 
Geamuri Buzău ținui din obiectivele 
prioritare ale actualului cincinal. 
Prin noi investiții de inteligență 
tehnică aje specialiștilor și munci
torilor de aici s-a reușit ca in 1988 
și in perioada care a trecut din 
acest an să fie introduse în fabrica
ție noi tehnologii moderne, obținîn- 
du-se un grad ridicat de înnoire a 
producției și depășirea principalilor 
ihdicatbri de plan.

— în primiți semestru al anu
lui — ne precizează inginerul 
loan Nuț, directorul întreprinderii 
— am livrat suplimentar economiei 
naționale 257 000 metri pătrați de 
geam laminat și securizat, 2 000 me
tri pătrați oglinzi, 470 000 butelii din 
sticlă de 0.5 litri, iar la export pro
duse in valoare de i,7 milioane lei.

Demn de remarcat este și faptul 
că sporul de peste 10 milioane lei 
înregistrat la producția-marfă in
dustrială în perioada care a trecut 
din acest, ah a fost obținut in con
dițiile reducerii cheltuielilor mate
riile și economisirii unor importan
te cantități de energie electrică și 
combustibil convențional. (Stelian 
Chlper).

CONSTANȚA : Acțiuni 
de modernizare

Colectivul de oameni ai muncii 
de lâ întreprinderea de Construcții 
Nave Constanța se preocupă in 
permanență de modernizarea teh
nologiilor de fabricație, venind eu 
soluții noi, eficiente, in măsură să 
contribuie atit la creșterea produc
tivității mititeii, eit și la realizarea 
unor lucrări de calitate superioară. 
O atenție deosebită este acordată 
experimentării și aplicării acelor 
tehnologii in care se folosesc echi
pament? cti laser. Experimentele 
efectuate in mal mtilte secții ș-au 
soldat cu rezultate deosebite. Prin 
aplicarea acestor măsuri de moder
nizare âti crescut calitatea lucrări
lor. operativitatea șl precizia îtnor 
operațiuni, s-au obținut randamen
te sporite tn construcția de nave. 
(Lucian Cristei).

teatre
• Filarmonica „GeOrge Enescu” 
ClB «S 75, sala Studio) : „Universul ar
tei vocale”. Ștefana Tiron — soprana, 
Doină Mlcu -* * plan — 17,30 ; (Ateneul 
Român) : SeaH de sonate. Sabina Co- 
teașâ — Vioară, Cristei Zalu — pian • Secretul... armei secrete : FAVO

RIT (4? 31 70) — 9; 11; 13: 15: )7: 19, 
MELODIA (li U W) - 9: II: 13: 15; 17: 
19. LUCEAFĂRUL (13 87 67) — 9; 11; 
33: 13c 17.15; 19.30
• Noiembrie, ultimul ba! : GTU-
LEȘft (it 33 46) — 9i ti ț 13,Ui tâ.SSl 
17,45; 20. VOLGA (79 71 28) — 9; 11;
13.15: 15,30: 17,45: 20

— 19
• Teatrul Mie (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : Cintâm 
România de azi (spectacol de sunet 
șl lumină) — îl
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30

- .......................... o ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

de pârtiei, puternic mobilizați de 
îndemnurile pe care hi le-ați dat 
în cursul vizitei de lucru in jude
țul nostru, acționăm cti toate fdr- 
țele la eliberarea terenului, insă- 
mințarea culturilor duble și succe
sive, de porumb și legume, la re
coltarea legumelor și fructelor, la 
strîngerea și depozitarea furajelor. 
Lucrăm la întreținerea și irigarea 
culturilor prăsitoare, a căror stare 
de vegetație ne dă garanția câ in 
acest an vorh obține producții su
perioare, Doljul șporindu-și astfel 
contribuția la înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrar?, Ia ridi
carea nivelului de trai ai întregu
lui popbr.

Profund recunoscători pentru 
grija deosebită și sprijinul perma
nent pe care dumneavoastră, 
mult stimâte și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le acordați dez
voltării agriculturii țării, ne an
gajăm ca în întîmpiriarea celei 
de-a 45-a aniversări a revoluției 
din august 1944 și a .Congresului 
al XIV-lea aî partidului să răs
pundem cu noi și semnificative 
fapte de muncă inflâcăratelPr 
dtimneavoăstră îndemnuri de â 
face totul pentru progresul și fe
ricirea întregii noastre națiuni.

• Cooperativa Agricolă de (‘re
ducție Bueșani — 8 896 kg la 
hectar

* Cooperativa Agricolă de Pro

FAPTE EXEMPLARE DE MUNCĂ
TELEORMAN : Ritmuri 

superioare de lucru 
pe șantierele de investiții

Pe șantierele de investiții din 
judfețul Telsorrfiân se depun efor
turi susținute in vederea finalizării 
tuturor obiectivelor la termenele 
prevăzute. Ca urmar? a măsurilor 
întreprinse pe fiecare șantier pen
tru modernizarea unor tehnologii 
de execuție, folosirea deplină a 
mașinilor, utilajelor și a timpului 
de lucru. întărirea ordinii si dis
ciplinei. în perioadg ce a trecut 
din acest an s-a realizat un volum 
suplimentar de lucrări în valoare 
de peste 30 milioane lei. Intre 
altele, au fost puse in funcțiune 
noi capacități productive la între
prinderea de Rulmenți Alexandria, 
întreprinderea de Mașini Electrice 
și întreprinderea de Tricotaje din 
Turnu Măgurele. De asemenea, 
s-ati pus la dispoziția oamenilor 
muncii noi apartamente moderne 
și confortabile și s-au finalizat 
lucrările la o serie de obiective 
agrozootehnice. (Stan Ștefan)

VASLUI • Realizări 
ale unui colectiv fruntaș
Acționlnd zi de zi. cil dărulr?, 

abnegație și răspundere miinelto- 
reaseă. in spiritul orientărilor Șl 
indicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral a! partidului, colectivul în
treprinderii de Materiale Izolatoa
re ..Ptenii" din municipiul Vaslui — 
distins cu înaltul titlu de ..fcrou 
al Muncii Socialiste" -- și-a am
plificat eforturile. obținlnd noi și 
remarcabile rezultate,

— Mobilizindu-se exemplâf. ln- 
tensificind acțiunea de introducere 
a progresului tehnic și de creștere 
mai accentuată ă productivității 
muncii — ne spunea inginerul 
Nicolae Pascu, directorul între
prinderii — colectivul nostru a 
reușit, sub conducerea organizației 
de partid, să ridice la noi cote 
calitative activitatea din cadrul În
trecerii socialiste, th acest fel am 
depășit toți indicatorii economici, 
realizind suplimentar o producție- 
marfă industrială concretizată in 
2 993 nic prefabricate si panduri 
mări din beton ariitat pentru con
strucții. peste 800 tone vată mine
rală și produsă dift Vată. însem

• Teatrul „Țăndărică” (lS 28 11. Sal» 
Victoria) : Hai copil la joc 1 — 11 ț 
(Teatrul de bâpușl din Herăstrău) : 
Hat copil Ia Joc ! — 18

cinema

ducție Malu — 8 410 kg lâ 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihai Bravu — 8 005 
kg la hectar

IN JUDEȚUL.CONSTANȚA
• Unitatea Agroindustrială Con

stanța — 9 200 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Tirgușor — 8 561 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cobadln — 8 540 kg lâ 
hectar

IN .JUDEȚUL PRAHOVA
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Tohani — 8 704 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Măgurele — 8 250 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Balta Doamnei — 8 120 
kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Valea Călugărească — 
8 070 kg lâ hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• întreprinderea de Stat pentru 

Creșterea și îngrășarea Por-

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general âl Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. oaifiCnii 
muncii din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste rfespCctiV? ra
portează încheierea recoltării griu
lui de pe toate suprafețele cul
tivate și realizarea unor produc
ții superioare celor planificate.

tn prezent — se «AideiițiaZâ In 
telegrame — se acționează cu im
portante forțe umane și mijloace 
mecanice la eliberarea terenurilor 
și însămințâreâ culturilor duble și 

nate cantități de polistiren expan
dat și alte materiale termo si 
hidroizolâtoare necesare șantierelor 
de investiții. De asemenea, sarci
nile contractuale către pârteherii 
externi au fost depășite cu pro
duse in valoare de circa 5 mili
oane lei. (Petru Necula).

BIHOR : Rezultate 
ale autoutilârii

Pentru intreg colectivul întreprin
derii de Subansamble și Piese pen
tru Mijloace de Transport Oradea, 
înnoirea și modernizarea produse
lor, promovarea unor tehnologii de 
mare randament constituie o pre
ocupare de zi cu zi. Uh argument 
edificator : un sfert din zestrea teh
nică a unității est? realizată prin 
autoutilare.-Amănunte ne oferă in
ginerul Gheorghe Măduța, directo
rul întreprinderii:

— Dintre cele mai recente Pre
miere fețiriem liniă automată de 
ziiieâre in soluții slab acide. Reali
zată prin âutoutiiare. cU componen
te de fabricație românească, noua 
instalație asigură o calitate irepro
șabilă componentelor adio fabricate 
aici. înlătură poluarea, utilizează 
mai bine «patiul uzinal prin simpli
ficarea procesului tehnologic și du
blează productivitatea muncii, (loan 
Lazâ),

MUREȘ : în circuit — 
cantități sporite 

de materiale refolosibile 
th județul Mureș au fost recupe

rat? ?> reintroduse Iii circuitul eco
nomic importante cantități de ma
teriale refoioeibile. Astfel. prin 
inițierea unor largi acțiuni, coordo
nate de întreprinderea județeană 
de resort, la care au participat 
pionieri și școlari, muncitori din 
întreprinderi industriale, membri 
ai Ofgâhizftțiilor de mâsă și obștești, 
in perioada cat? a trecut din acest 
an planul ia acest indicator a fost 
realizat in proporție de 110,2 ia 
sută. Au fost recuperate din Între
prinderi industriale. Unități econo
mice și de la gospodăriile popu
lației 3.5 301 tone oțel. 10 110 tone 
fontă, 340 tone cupru, 205 tone ala
mă, 10! tone bronz. 323 ton? âlu- 
mirifU Șl altele. Au fost recuperate, 
de asemenea. 340 tone material? re
fractare, 6 091 bucăți anvelope fe- 
șapablle. 1 448 tone liirtie. precum

• Răzbunarea haiducilor : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 3: 11: 13; IB. Trans
actor! — 18
• O vara eu Nară : DACIA (30 35 34)
— â! ti : 13; 15: 17: !9
• Marla și Mlrabeta tn Tranzitoria s 
COTROCENt (8168 83) — 13; 17; 19
• Maria șl marea î MUNCA (21 30 »?)
— 15: 171 19
• sora 13 Î VICTORIA (18 38 79) — 9; 
11; 13: 13: 17; 10
• Program special pentru copil șl ti
neret i DOINA (18 33 58) - 3; 11: t3
• Jandarmul și Jandarnierițeie : 
UNION (13 49 04) - 9: 11: 13; 18: 17; 
19. LIRA (317171) — 9: 11; 13; 15.15: 
17,30: 19,30, lâ grădină — îl. COSMOS 
(37 54 93) — 8,30; 10,30; 12,48; 15: 17,13; 
19.30

cilor Bilciurești — 8 250 kg la 
Iteetar

• cooperativă Agricolă de Pro
ducție Văile Uhite — 8 025 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU
>
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Padina — 8 208 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pogoanele — 8 125 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brădeanu — 8 115 kg lâ 
hectar

• Cooperativă Agricolă de Pro
ducție Văcărească — 8 108 kg 
la hectar

• Cooperativă Agricolă de Pro
ducție Căldărățtl — 8 041 kg 
Ia hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
•
• Cooperativa Agricolă dC Pro

ducție Dăbuleni — 8 145 kg lâ 
hectar

S Cooperativa Agricolă de Pro
ducție 8egarcea — 8 005 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Unitatea Agroindustrială Ga

lați — 8 100 kg la hectar

succesive. De asemenea, se lucrea
ză intens la întreținerea culturilor 
prăsitoare, recoltarea și valorifi
carea legumelor și fructelor, la 
stringerea și depozitarea furajelor.

Puternic mobilizați de indicații
le și orientările secretarului gene
ral âl partidului — se âfâtă iii 
inCheietea telCgrafhâlor oame
nii muncii dă p? ogoare îți expri- 
nîă ferma hdtărire dă a realiza 
in acest âh producții vegetal? și 
animaliere cit mâl mări, îri de
plină concordanță cti cerințele în
făptuirii noii revdluții agrară.

șl importante cantități dă corpuri 
abrazive, cartoane și altei?. 
(Gheorghe Giurgiii).

CARAȘ-SEVERIN :
Succese ale constructorilor 

de mașini
Angajați eu toate forțele în în

făptuirea programului energetic 
național, constructorii de mașini 
reșițeni raportează in aceste, zile 
noi și remarcabile succese. După 
cum ne informează tovarășul 
Gheorghe Filipescu, președintele 
consiliului oamenilor muncii, cea 
mai recentă realizare a cotistrUc*  
toțilur de mașini de aici o consti
tuie finalizarea și livrarea unui lot 
de utilaje destinate centralei hi
droelectrice de mică putere de la 
Zăvoaia, județul Brăila. Reținem, 
de asemenea, preocupările constan
te ale specialiștilor din sPcțiă d? 
proiectări Utilaje energetice, pen
tru îmbunătățirea tehnologiilor dă 
execuție, intre care cea mâi ridi
cată eficiehță fecohdmică O are me
canizarea operațiilor de presare a 
pachetelor de toie-stator, Cu ajuto
rul unor cricuri hidraulice și apli
carea Unui sistem de răcire ă ca
petelor barelor de bobinaj in 
timpul lipirii electrice a conexiu
nilor. (Ion D. Cucu).

IAȘI : Prin creșterea 
productivității muncii

Antrenați cu toate forțele în 
mărea întrecere socialists că se 
desfășoară in cinstea zilei de 23 
August și a celui dâ-ăi NTV-leâ 
Congres al partidului, lucrătorii și 
specialiștii a? ia întreprinderea 
,,ȚfesătUta“ din Iași, unitate repre
zentativă in cadrul centralei de 
profit, reușesc să obțină însemna
te realizări in producție. Astfel. în 
perioada oare ă trecut de lâ înce
putul anului și pini !h prezent, 
ei au realizat Un plus de 103 000 
metri pătrați țesături tip bumbac, 
intr-o largă și diversificată gamă 
de desene si ctitori. în același timp, 
a fost realizat, peste prevederi, 
un mare volum de Confecții tex
tile. Succesele obținute sini rezul
tatul creșterii productivității mun
cii. prin aplicarea întocmai a mă
surilor de modernizare și perfec
ționare a producției. (Manei? 
Corcaci).

• $atra : DRUMUL SARD (81 28 18»
- 15: 17: 19
• caz cu ea? nu ea potrivește : fe
rentari (80 49 33) e. u; rtt is
• Actrița : FLOREASCA (83 28 71) — 
9: u : 13: 15: )7; 19
• Viata ca o poveste (filmul româ
nesc, teri St azi) : 19. Alo, aterizeart 
străbunica: 13; 15. VIITORUL (10 67 40)
• Zece negri mititel i ARTA (31 31 M)
— <5: tS
• Program Special pentru copil »l ti
neret : CULTURAL (83 80 13) - 9; ii;
13: 15. Colonelul Red! i 17; 19,80
• De I*  literatură la film : PATRIA
(lt 86 25) 9; 11,13; 13.30; 13.43; 18;
30.15
• un examen neobișnuit : STUDIO 
(39 33 15) — 10; 12,13; 14.36; 18,43: 19 

bălȘgafîă Ufiiiifiîi îh-fârpariâmen- 
tar? Ârabe s-a intilnit cu reprezen
tanți ai preâei din Capitală.

îțeferindii-se ia actuala vizită a 
delegației in țâra noastră, Abdelrah- 
man Bourâoui, secretar general al 
Uniunii interparlamentare Arabe, a 
arătat, că aceasta se înscrie in oa- 
dfuî bunelor relații sțaMÎife între 
România și statei? arab?. Delegația 
a âyut un program deosebit de 
bogâl, car? a fost încununat de 
primirea ,1a președintele 
Nicolae .Ceâușăs'cu, întrevedere în 
cadrul căreia am putut asculta opi
niile domniei șale .eu privire la si
tuația internațională și la situația 
dlh lumea grabă, a subliniat vorbi
torul. întilnireâ cu președintele 
Ceâtișeseu â constituit pentru noi 6 
mare Cinste și am ținut să exprimăm 
cu acest prilej mulțumirea noastră 
profundă penirti sprijinul pe care 
România l-a acordat și continuă să 
îl acorde cauzelor grabe. Ni s-a con
firmat, cu, această ocazie, dorința 
României de a sprijini o soluție po
litică în Orientul Mijlociu, inclusiv 
prin convocarea unăi conferințe 
internaționale.

Făcîrid cunoscute impresiile mem
brilor delegației din timpul vizitei 
in țara noastră, Abdallah Abdallah, 
VIceRreședliite âl Grupului pătesti- 
hiân din Uniunea Interparlamentară, 
â ârătâț că această vizită a pârrhiă 
C'Uhoașterea unor importante obiec

ADUNARE FESTIVĂ
CU prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta 

poporului coreean”
îft Cadrul mari:f?stăfilor prilejuit? 

de „Ltiha de solidaritate tu luptă 
poporului Coreean", la Centrul de 
culttiră șl creație „Cîntâfea Româ
niei" din municipiul Buzău a avut 
loc. miercuri, o adunare festivă or
ganizată de Comitetul Județean 
Buzău al P.C.R.. ia care au luat 
parte reprezentanți ai Organelor lo
cale d? Partid ți de stat, ai organi
zațiilor d? masă si obștești, oameni 
âi mUheii din unități economice.

Au fbșț prâzehți membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene la București.

pâspfe muilcâ rodnică â poporu
lui român și a poporului coreean 
cdhââcrâtă edificării boli sOCtetăfi, 
despre mările succes? obținut? în 
coftstrUctiâ socialistă ih Roman’s și 
R.P.b. Coreeană ati vorbit Eugen 
Sandu, directorul întreprinderii de 
Sirrriă și ProdiisȘ did Sirmă dih 
BUzăU, și Mim Bîong Rok, ambasa

Miercuri s-a efectuat la Geneva 
tfâgereă lâ Sorți a meciurilor con- 
tihd pentru primul tur al cupelor 
eur'opene de fotbal interclUburi edi
ția 1989—1E90. In „Cupă campioni
lor europeni", echipa Steaua Bucu
rești. campioana României, va in- 
tîlni (primul meci pe teren propriii) 
fofmâțiâ Eram Reykjavik, campioa
na Islandei. In „Cupa cupelor". Di- 
nâmo București va juca (prima 
partidă pe teren propriu) cu învin
gătoare? întrecerii preliminare din
tre C?rnomoret Burgos ți Dinamo 
Tirana. în „Cupa tI.E.F.A.‘‘, Victo
ria Bueurerii va avea ca adversară 
echipa spâhiolă F.C. Valencia. în 
timp ce Flacăra Moreni va da re
plica formației portugheze F.C. Por
to. Cele două echipe românești vor 
susține, conform tragerii la sorți, 
primele jocuri in deplasare.

Iată și alte meciuri mai impor
tante din cele trei cupe continenta

Ieri, în „Cupa de vară Intertoto" :
Rapid București - Spartak Varna 5-0

B? stadionul Giuiegti din Capi- „cupa de vară Intertoto". Fotbaliș
tii g-a disputat miercuri meciul tii români au obținut victoria cu
dintre formațiile Rapid București și scorul de 5-0 (2—0), prin golurile
Spartak Vărna, coritiltd pentru com- marcate de Goanță (3), Dumitrașcu
petiția internațională de fotbal și Constantlnovlci.

Victorii ale sportivilor români Io Spartachiada militară
Concursul de taiâc-canoe din ca

drul fepârtâchiadei militare de vară 
s-â desfășurat la Plovdiv și a fost 
dominat de sportivii români, care 
s-ati comportat excelent în majori
tatea probelor. Vasile Condrat a re
purtat două victorii la canoe sim
plu pe distanțele de S00 m și 1 000 m. 
De asemenea, echipajul român de

*
crCLlSM. Turul ciclist al Franței 

a programat miercuri etapa a 11-a, 
LtiChon — Blagnac (136,500 km), ad
judecată de olandezul Mathieu Her
man în 3h37’47'‘, Urmat cu aceiași 
timp de italianul Fidanza și belgia
nul Plânckaert. în clasamentul ge-

C»M <5? Economii și Consemna- 
țîUhî ofer? ^epubâtotllor săi o se
ri? 6? âvantâj? și d? drepturi. în 
cadrul cărora o categorie distinctă 
?»t? reprezentată d? posibilitatea de 
* împuternici și alte persoane, în 
âfâra titularului, de a dispun? de 
economiile acestuia în timpul vieții 
«al? »au după deces.
• Clauza d» împuternicire este 

prerogativa pe tare titularul unul 
instrument de economisire o acordă, 
eu prilejul depunerii inițiale sau al 
unei depuneri ulterioare, la eel mult 
două persoane major?, de a dispune 
!n mod nelimitat de sumele econo- 
miâite. Aeeșt? persoane sint indica
te tn scris unităților C.E.C. ți În
registrate ta atare in libretele de 
economii sau !n conturile curente 

tive economice și sociale. Ceea ce 
'ne-a reținut în rhod deosebit atenția 
— a spus vorbitorul — este felul in 
care Rorriânia aplică principiul con
ducerii la hîvăl central CU cel al 
autoconduceri'i în organizarea activi
tății eeonomico-sociale. Noi am pu
tut constata rezultatele concrete ale 
acestui sistem de organizare și con
ducere. indeosebi în industrie și agri
cultură. Am fost foarte impresionați 
de diversitatea ramurilor industriale 
existent? in România, de varietatea 
și calitatea produselor. Arh fost, de 
asemenea, impresionați de creșterea 
volumului producției industriale șl 
agricole a României îri cei 45 de ani 
care au trecut de la revoluția de 
eliberare socială și naționala din 
1044 și mai ales de intensificarea 
deosebită â ritmului acestei dezvol
tări în Ultimele două decenii 
și jumătate, riiai precis în anii de 
cîrid destinde poporului român Sint 
conduse de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în cursul vizitei — â continuat 
vorbitorul — am fost informați des
pre direcțiile generale de dezvolta
re a României in perioada următoa
re. despre proiectele ce vor fi pre
zentate Fa fjbhgresUÎ al XlV'-lea al 
partîrlttlui difi acest ari, proiecte Care 
reflectă hofărîr?a ‘României de A 
menține Un ritm înalt de dezvolta
re în triste domenii!?, inclusiv in co- 
rnerțul exterior.

dorul Republicii Populare Demo
crat? Coreene la București.

AU fost evocate relațiile tradițio
nale de solidaritate revoluționară, 
de prieteni? și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dihtte Re- 
nub’lcă SOr-îălistȘ România si Repu
blică Populară Democrată Coreeană, 
relevîndu-se că acestea cunosc O 
continuă dezvoltate. în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul in- 
tilnirilor și convorbirilor lâ cel mai 
înalt nivel.

In expunerii? prezentate s-au evi
dențiat inițiativei? și propunerile 
R.P.D, Coreene privind reunificărea 
hâșnică si democratic? a tării, so
lidaritatea poporului român față d« 
Cauza dreaptă a poporului coreean, 
sprijinul acordat in vederea Înfăp
tuirii ei.

le : ..Cupa campionilor europeni" : 
Glasgow Rangers — Bayern MUn- 
chefi : Dyn&rrio Dreâda — A.E.K. 
Atena ; Ruch Chorzow — Sredeț So
fia ; Interhazionale Milano — Mal
mo? : A.C. Milan — M.J.K. Helsin
ki : Spana Praga — Fenerbahce Is
tanbul ; „Cupa cupelor" : F.C. Bar
celona — Legia Varșovia ; Celtic 
Glasgow — Partizan Belgrad ; Sla
via Bratislava — Grasshoppers 
Ziirich : Besiktas Istanbul — Borus
sia Dortmund ; „Cupa U.E.F.A." : 
V.F.B. Stuttgart — Feyenoord Rot
terdam ; Oergryte Gbteborg — S.V. 
Hamburg : Atalanta Bergamo — 
Spartak Moscova ; Vitoșa Sofia — 
Royal Anvers ; Florentina — Atle
tico Madrid : Gaiatasaray Istanbul — 
Steaua Roșie Belgrad ; Gornik 
Zabrze — Juventus Torino ; Dinamo 
Kiev — M.T.K. Budapesta ; Jalghiria 
Vilnius -- I.F.K. Goteborg.

Partidei? dih prima manșă se vor 
disput? la 13 septembrie, iar intil- 
nirile retur ~ lâ 27 septembrie.

eanoe dublu Lehacf-Andriev s-a si
tuat pe locul î pe ambele distanțe, 
învingători au fost și cundscuțli ca- 
iaciști Stoian și Velea, clasați pe 
primul 10c in proba de caiac-dublu 
pe distanța de 1 Ooo m. La caiacul 
de 4 formația română s-a clasat pe 
locul al 3-lea.

*
nerâl nu au Survenit modificări : 
conduce francezul I.aurent Fignon, 
urmat de Lemond (S.U.A.) — la 07”, 
Mottet (Franța) — la 57”, Delgado 
(Spania) — la 2'33”, Hampeten 
(S.U.A.) — Ia 5’18” etc.

De la Casa de Economii și Consemnațiuni

Dreptul de a împuternici alte persoane 
să dispună de sumele păstrate la C.E.C.

personaje. în rubricile special desti
nat? acestui scop.

Introducerea clauzei de împu
ternicire se poate efectua și de Că- 
tr? persoanei? c? fac depuneri pe 
numeie altor persoane, dar numai 
cu prilejul emiterii instrumentului 
de economisire.

în baza acestor Împuterniciri, per
soanei? respective pot efectua in 
timpul vieții titularului orice ope
rații de depuneri sau de restituiri 
din instrumentul de economisire 
respectiv, inalualv lichidarea aces
tuia.
• Dispoziția testamentară se In

troduc? numai de către titular, atit 
cu prilijul depunerii inițiale, cit el 
al unor depuneri ulterioare. în fa
voarea unul număr nelimitat de 
persoane fizice sau juridice. Cu pri
lejul introducerii dispoziției testa

Referîndu-se la bunele raporturi 
româno-arabe. Ihâb Ismail, vice
președinte al Comisiei pentru invă- 
țămînt și cercetare științifică a 
Adunării Poporului din R.A. Egipt, 
a arătat că membrii delegației, 
puternic stimulați de experiența 
românească in construirea noii 
societăți, de succesele obținute dă 
România îri diverse domenii de ac
tivitate. vor acționa, la întoarcerea 
în țările lor. pentru extinderea a- 
cestor relații, pentru măsuri concre
te care să permită o intensificare a 
colaborării atit parlamentare, cit și 
economice dintre țările noastre.

Secretarul general al Uniunii In
terparlamentare Arabe, luînd din 
nou cuvintul, a ținut să împărtă
șească, in încheierea conferinței de 
presă, impresiile produse de cunoaș
terea modului în care se înfăptuiesc 
programele de dezvoltare a locali
tăților. Vizitînd comuna Berea din 
județul Buzău — a spus vorbitorul — 
ăm putut înțelege cu adevărat ce 
înseamnă reînnoirea, modernizarea 
unei așezări rurale. Am putut con
stata car? sînt condițiile și facili
tățile puse Ia dispoziția locuitorilor. 
NOi considerăm că ceea ce am vă
zut Îri diferite așezări urbane și ru
rale din România, te se realizează 
acum în domeniul construcțiilor, al 
modernizării, este în interesul ce
tățeanului român.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Mongole, la cine
matograful „Studio" din Capitală a 
avut loc „Gala filmului mongol".

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Exter
ne, Centralei România-film, oameni 
de artă și cultură.

Au fost, de asemenea, prezent! 
Satărin Dorjgotov, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al R.P. Mongole 
la București, șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

t V
19,05 Telejurnal
30,00 Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 

marilor înfăptuiri revoluționare. 
Conștiința demnității naționale, 
noua Imagine istorică a poporului 
nostru, a României socialiste în 
lumea contemporană. Documentar

20.20 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri șl clntcce patriotice, revolu
ționare

98.40 Agricultura — programe prioritare 
21,00 File de glorioasă Istorie. Civiliza

ția geto-dâcă la gurile Dunării. Do
cumentar

91.20 MIndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste. Reportaj

21.40 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 13 iulie, ora 20 — 
16 iulie, ora 20. vremea va fi, in ge
neral, instabilă și se va răci treptat in 
toate zonele tării, iar cerul variabil, cu 
lnnorâri mal accentuate In nord și est, 
unde vor cădea ploi cu caracter de 
aversă. Însoțite de frecvente descărcări 
electrice și pe alocuri de grindină. Tn 
restul teritoriului, averse izolate, În
deosebi după-amiaza. In nordul și estul 
tării șl tn zonele de munte, cantitățile 
de apă pot depăși 25 de litri pe metrul 
pătrat în 24 de ore. Vlnt.ul va sufla 
predominant moderat, prezentind tem
porar modificări in zonele estice șl la 
munte șl izolat In rest. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 22 și 27 
de grade în nord-vest și nord, șl intra 
27 și 32 de grade tn rest, izolat niai ri
dicate in prima zi, iar cele minime, in 
general, intre 12 șl 20 de grade. La 
București : Vremea se va răci ușor șl 
treptat, iar cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate In cursul după- 
amiezelor. elnd temporar vor cădea 
averse de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vintul va sufla predominant 
moderat. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse Intre 27 șl 32 de grade, iar cele 
minime Intre 15 și 18 grade.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN IZ IULIE 1989

EXTRAGEREA I : 1 33 44 6 19 9 
EXTRAGEREA A II-A : 15 11 12 

3 27 31

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI t 
504 983 lei, din care 34 503 lei report 
la categoria 1.

mentare, titularul poate menționa și 
cota din sold ce se va atribui fie
cărei persoane indicate de el.

Dispoziția testamentară acționea
ză numai după decesul titularului, 
iar persoanele împuternicite în acest 
scop pot să dispună de sumele eco
nomisite, Inclusiv de dobinzile și de 
ciștiguriile cuvenite, pe baza prezen
tării libretului de economii sau in
dicării numărului contului curent 
personal și a certificatului de deces 
al titularului.

în cazul în care titularul nu in
dică unităților C.E.C. cui Bă i se 
restituie soldul economiilor după 
decesul său, de sumele respective 
pot dispune moștenitorii legali sau 
testamentari pe baza și !n limitele 
stabilite prin certificatul de moște
nitor sau de hotărirea judecătoreas
că definitivă.



Demersuri vizînd soluționarea situației BELGRAD

factor de stimulare a progresului țărilor America Centrală încheierea lucrărilor plenarei
AGENȚIILE DE PRESĂ

in curs de dezvoltare
12 (Agerpres). — 
cooperării. Ameri- 

substitui o mare 
căror

promovării cooperării comerciale 
regionale. Participă delegați din Bo
livia, Columbia. Ecuador, Peru și 
Venezuela.

SAN JOSE 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega 
Saavedra,. va întreprinde o vizită o- 
ficială în Costa Rica, începind de 
vineri, s-a anunțat la San Jose. S-a 
precizat că tema centrală a convor
birilor oficiale va fi continuarea e- 
forturilor de pace în America Cen
trală.

MONTEVIDEO 
Prin intermediul 
ca Latină poate 
parte a importurilor sale, a 
valoare se ridică la 60 miliarde do
lari — a arătat, într-o declarație fă
cută la Montevideo, ambasadorul 
argentinian la A.L.A.D.I., organism 
care promovează adincirea colaboră
rii latino-americane. El a salutat 
voința demonstrată în acest sens în 
regiune, semnalînd saltul calitativ 
înregistrat în anii ’80, relevă agen
ția cubaneză Prensa Latina.

CARACAS 12 (Agerpres), — Joi, 
la Caracas, se deschid lucrările reu
niunii țărilor andine consacrate

ANTANANARIVO 12 (Agerpres). 
— Reprezentanții guvernelor țărilor 
membre ale Comisiei Oceanului In
dian — organizație regională de coo
perare economică și comercială, din 
care fac parte Madagascar, Mauri
tius, Seychelles, precum și Insulele 
Comore și Reunion — au adoptat, 
în cadrul unei reuniuni care a avut 
loc Ia Antananarivo, o serie de ho- 
tărîri privind creșterea eficienței în 
colaborarea pe plan regional.

BOGOTA 12 (Agerpres). — Intr-o

declarație făcută la Bogota, președin
tele Mexicului. Carlos Salinas de 
Gortari. s-a pronunțat pentru reali
zarea unui acord politic privind dez
voltarea social-economi că a Ameri- 
cii Centrale. El a arătat că se im
pune. de asemenea, o soluție poli
tică pentru starea conflictuală regio
nală, stare care impietează asupra 
dezvoltării social-economica a țări
lor centroamericane. ■

C. C. al U. C. I TRANSMIT
l

Panama condamnă ferm tentativele de intervenție 
partea S.U.A.

Împotriva programului de modernizare a rachetelor 
cu rază scurtă de acțiune

CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — Ministrul panamez al re
lațiilor externe, Jorge Ritter, a ca
lificat drept „inadmisibile, insolente 
și lipsite de respect" declarațiile fă
cute de comandantul armatei de sud 
a S.U.A., generalul Marc Cisneros, 
în favoarea unei intervenții militare 
a S.U.A, în Republica Panama,

transmite agenția Efe. El a mențio
nat că reprezentantul Panama la 
O.N.U. a primit dispoziția să Înain
teze un protest oficial și o plîngere 
Ia O.N.U. în legătură cu operațiu
nile militare ordonate de generalul 
Cisneros în sectoare civile din Pa
nama.

BERLIN 12 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat secțiunii din R.D. Ger
mană a organizației Medicii lumii 
pentru preintîmpinarea unui război 
nuclear. Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger-

mane, s-a pronunțat împotriva pro
gramului de modernizare a rachete
lor cu rază scurtă de acțiune. El a 
arătat, de asemenea, că trebuie în
treprinse acțiuni pentru eliminarea 
armelor nucleare din Europa și din 
lume.

Să fie stăvilită cursa înarmărilor!

La Paris șl în alte orașe dîn Franța s-au desfășurat recent o serie 
monstrațiî ale tineretului pentru pace, pentfu apărarea vieții pe 
noastră. Participanții și-au exprimat cu fermitate împotrivirea față 
caladarea cursei înarmărilor nucleare, față de sporirea mijloacelor
trugere în general. Fotografia înfățișează un aspe'ct din timpul demonstra

țiilor tineretului francez, desfășurate in capitala țării

de de- 
planeta 
de es- 
de dis-

APĂRAREA MEDIULUI
V. y răspundere Ia seară

yy mondială

Acțiuni contrare intereselor păcii și destinderii 
în Peninsula coreeană

PHENIAN 
bombardiere 
„B-52" 
la baze militare ale 
străinătate, au simulat, în 
unui exercițiu, lansarea de 
nucleare asupra Nordului.

12 (Agerpres). — Două 
strategice americane 

aduse în Coreea de Sud de 
S.U.A., din 

cadrul 
bombe 

Această

nouă provocare militară americană 
demonstrează clar intenția S.U.A. 
de a spori încordarea în Peninsula 
Coreea, de a accelera pregătirile in 
vederea declanșării unui nou război 
— transmite agenția A.C.T.C.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi bombardamente in capitala Libanului • Consiliul Ligii 
Arabe a examinat situația creată în teritoriile arabe ocupate 

de Israel
BEIRUT 12 (Agerpres). — La Bei

rut și în împrejurimile capitalei li
baneze, o serie de cartiere de lo
cuințe au fost din nou supuse bom
bardamentelor cu artileria și rache
tele. După o pauză de 20 de ore, 
noaptea trecută au fost bombardate 
din nou cartiere din Beirutul de est 
și zone de litoral. în cursul dimi
neții au fost bombardate Palatul pre
zidențial Baabda și clădiri situate 
de-a lungul liniei de demarcație din
tre sectoarele de est și de vest ale

Beirutului. Armata libaneză a bom
bardat sectoare din Beirutul de vest.

TUNIS 12 (Agerpres). — La Tu
nis a avut loc o reuniune de ur
gență a Consiliului Ligii Arabe, care 
s-a desfășurat la nivelul reprezen
tanților permanenți ai țărilor 
membre ale organizației în capitala 
tunisiană — anunță agenția M.E.N.A.

Participanții au examinat situația 
creată in teritoriile arabe ocupate 
ca urmare a actelor de represiune 
ale forțelor israeliene.

R. F. GERMANIA

Recrudescența neonazismului, 
un pericol crescînd

BONN 12 (Agerpres). — în orașul 
port Bremen din R. F. Germania a 
fost fondat un nou partid neonazist 
denumit „Alternativa Germană" 
(D.A.), care și-a anunțat intenția de 
a prezenta candidați pentru parla
ment în alegerile din 1990. infor
mează agenția A.D.N.

Minimalizarea activităților extre-

miștilor de dreapta și ale neonaziș
tilor în documentele oficiale ale gu
vernului a fost criticată de condu
cătorul Asociației juriștilor social- 
democrați. Horst Isola. într-o decla
rație făcută presei, el a spus că ra
portul pe 1988 al Oficiului federal 
pentru protecția constituției este un 
document de dezinformare.

Plaga analfabetismului cuprinde un sfert
din populația

PARIS 12 (Agerpres). — Potrivit 
statisticilor UNESCO, citate de agen
ția Efe, în anul 1985 în lume exis
tau aproximativ 889 milioane de 
adulți analfabeți, respectiv, 27,7 la 
sută din populația totală în virstă 
de peste 15 ani a Terrei. Dintre a- 
ceștia, 98 la sută trăiesc în țări în 
curs de dezvoltare. în prezent, în 
acest grup de state există peste 100 
milioane de copii, între 6 și 11 ani,

adultă a lumii
neșcolarizați. După cum relevă sta
tisticile, analfabetismul în rîndul fe
meilor este mai ridicat decît în rîn
dul bărbaților.

în ce privește statele industriali
zate, sînt recenzați peste 50 milioa
ne de adulți care abia știu să ci
tească, să scrie și să facă unele cal
cule simple — consemnează respec
tivele statistici ale UNESCO.

BELGRAD 12 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. A fost adoptat pro
iectul raportului cu privire Ia acti
vitatea U.C.I., a Comitetului Central 
și a organelor sale în perioada din
tre Congresul al XIII-Iea și Con-

greșul al XIV-lea extraordinar ale 
partidului — transmite agenția Ta- 
niug. Documentul va fi supus dezba
terii organizațiilor de partid din în
treaga țară și a viitorului congres 
al U.C.I., care va avea loc în cursul 
lunii noiembrie.

FESTIVALUL CULTURAL

I
Plenara C. C. al P. C. din Grecia

Harilaos Florakis ales președinte al partidului, 
iar Grigoris Farakos - secretar general al C.C. al P.C.G.

ATENA 12 (Agerpres). — Plenara 
C.C. ăl P.C. din Grecia, reunită la 
Atena, l-a ales pe Grigoris Fara
kos secretar general al Comitetului

Central al partidului. Harilaos Flo- 
rakis, care a îndeplinit pînă acum 
această funcție, a devenit președinte 
al partidului.

Persistă divergențele japono-americane asupra
dezechilibrului comercial

WASHINGTON 12 (Agerpres), — 
Deosebirile de vederi în ce privește 
cauza dezechilibrului comercial din
tre Japonia și S.U.A. rămîn Ia fel 
de marcante, au relevat surse nipo
ne de la reuniunea oamenilor de 
afaceri din cele două țări, organiza
tă la New York cu scopul de a găsi 
modalități reciproc acceptabile de 
atenuare a fricțiunilor pe acest plan.

La sfîrșitul 
comercial al

anului 1988, deficitul
S.U.A. in schimburile

cu Japonia se cifra la 52 miliarde 
de dolari, partea americană anun- 
țînd acum că va fi nevoită să ia mă
suri mai severe, peste cele prevă
zute în acordurile bilaterale curente, 
în cazul în care acesta nu se va 
reduce substanțial. La rîndul ei, 
partea niponă este de părere că de
ficitul este generat mai ales de po
litica macroeconomică a guvernului 
S.U.A.

ITALIA
»

Consultări in vederea formării noului guvern
ROMA 12 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, 
șl-a continuat, miercuri, consultările 
cu liderii partidelor politice repre
zentate în parlament în vederea 
formării noului guvern ’ al țării.

După cum informează agenția 
A.N.S.A., in prima parte a zilei, 
Andreotti a avut convorbiri cu de
legațiile partidelor liberal, socialist-

democratic și republican, partide 
care, în principiu, se pronunță pen
tru reconstituirea coaliției guverna
mentale pentapartite. Dar refacerea 
coaliției majorității depinde de po
ziția socialiștilor, a căror conducere 
se va întruni, joi, pentru a exami
na concluziile întrevederii dintre 
delegația lor șl Andreotti.

Noi victime ale apartheidului
în scopul dezbinării populației 
culoare și a distragerii atenției 
la consecințele nefaste ale politicii 
de apartheid. în ultimii doi ani, pes
te 1 500 de persoane au căzut vic
time ale unor asemenea cocniri, în 
provincia Natal.

JOHANNESBURG 12 (Agerpres). 
— Noi incidente s-au produs în pro
vincia sud-africană Natal, în urma 
cărora patru persoane și-au pierdut 
viața. Adversitățile din această zonă 
sînt alimentate de autoritățile rasis
te, prin intermediul grupării Inkata,

de 
de

LA . _r________ __________
AL TARILOR DUNĂRENE, orga
nizat la Ulm, grupul artistic de 
muzică populară și dansuri „Izvo
râtul" din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin a prezentat mai 
multe spectacole care s-au bucurat 
de un succes deosebit. Numeroșii 
spectatori au apreciat măiestria 
interpretativă a artiștilor, varieta
tea programului, bogăția folcloru
lui românesc din diferite zone ale 
țării. In cadrul festivalului a fost 
prezentat filmul documentar româ
nesc „Drum peste milenii".

PREȘEDINTELE ARGENTINEI, 
Carlos Menem, a prezentat lista 
noului cabinet, funcția de ministru 
de externe fiind încredințată Iui 
Domingo Cavallo. Noul ministru al 
apărării este Italo Luder, iar cel 
de interne este Eduardo Bauza.

O PLENARA A C.C. AL P.C. 
PERUAN a avut Ioc Ia Lima. Cu 
acest prilej, s-a hotărit să fie sus
ținută candidatura la funcția su
premă in stat in alegerile prezi
dențiale din martie 1990 a fostului 
primar al capitalei și fost lider al 
Stingii Unite, Alfonso Barrantes 
Lingan.

DIALOG TURCO-SAUDIT. Mi
nistrul de externe al Turciei, Me
sut Yilmaz. și-a încheiat vizita e- 
fectuată in Arabia Saudită, în 
cursul căreia i-a remis regelui Fahd 
un mesaj din partea președinte
lui Kenan Evren și a avut con
vorbiri cu oficialitățile saudite în 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
ale situației din regiune.

DECLARAȚIE. La sosirea într-o 
vizită oficială la Luanda, vicepre
ședintele guvernului spaniol, Al
fonso Guerra, s-a pronunțat pen
tru continuarea dialogului dintre 
guvernul angolez și mișcarea 
UNITA. EI a subliniat necesitatea 
respectării de 1 către mișcarea 
UNITA a termenilor acordului de 
încetare a focului de la Gbadolite, 
aceasta fiind singura cale de a se 
asigura pacea și liniștea în țară, 
pentru soluționarea situației social- 
economice a Angolei.

LA VIENA s-a încheiat miercuri 
cea de-a doua rundă de negocieri 
privind adoptarea de noi măsuri 
de încredere și securitate în Eu
ropa.
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Africa, între stagnare și declin
Articol din revista

Situația social-economică generală 
a Africii se caracterizează, in pre
zent, prin stagnare, dacă nu prin de
clin, în majoritatea țărilor continen
tului — se subliniază într-un articol 
publicat de revista „Jeune Afrique". 
în timp ce o serie de state au ieșit 
din recesiunea anilor ’80, economiile 
africane luptă în continuare cu mari 
dificultăți, cum sînt scăderea prețu
rilor la produsele de bază, o datorie 
externă paralizantă, grave deficite 
ale balanței de plăți etc.

în situația în care Africa depinde 
de exporturile de minereuri și de 
produse agricole în proporție de un ' 
sfert din produsul său național brut 
(P.N.B.), continentul s-a văzut în 
fața diminuării cu 34 la sută a pre
țurilor la exporturi, în prima parte

„Jeune Afrique"
a deceniului al 8-lea. încasările sale 
din exporturile totale au scăzut la 
50 miliarde de dolari în 1986, față 
de 75 miliarde in 1981, șl nu au a- 
juns decit la 54 miliarde de dolari 
la sfîrșitul anului trecut.

Continuîndu-și creșterea spectacu
loasă amorsată în anii ’70, datoria 
externă s-a dublat în deceniul ur
mător, pentru a atinge • 230 miliarde 
de dolari la sfîrșitul lui 1988, adică 
peste 50 la sută din produsul Intern 
brut pe 1986. După cum relevă 
„Jeune Al’rique", plățile prevăzute 
în contul datoriei ating astăzi două 
treimi din încasările pentru export 
prevăzute, ba chiar — în numeroa
se țări — ele depășesc valoarea a- 
cestor încasări.

(Agerpres)

Un fenomen alarmant care modifica harta planetei:

DEȘERTIFICAREA
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CONFERINȚA INTERAFRICA- 
NA. La Addis Abeba se desfășoa
ră lucrările Conferinței miniștrilor 
transporturilor maritime din țările 
africane. Sînt examinate proble
mele esențiale ale dezvoltării trans
portului pe cale maritimă, astfel 
incit flota comercială a țărilor a- 
fricane să dispună de ponderea cu
venită, fără să se facă apel la com
paniile transnaționale.

SATELIT VEST-EUROPEAN DE 
TELECOMUNICAȚII. De la cen
trul spațial Kourou din Guyana 
Franceză a fost lansată, în noap
tea de 11 spre 12 iulie, racheta pur
tătoare „Ariane-3“, care a plasat 
pe orbită circumterestră satelitul 
experimental 
lecomunicații 
are 2 595 kg 
mari panouri 
vizionarea 
fiind dotat cu aparatură destina
tă cercetării științifice, transmite
rii de date și imagini.

vest-european de te- 
.,Olympus". Satelitul 
și dispune de două 
solare pentru apro- 

cu energie electrică.

CONVORBIRI MILITARE INDO- 
PAKISTANEZE. La New Delhi 
s-au încheiat convorbirile dintre 
delegațiile militare ale Indiei și Pa
kistanului. Discuțiile. au fost con
sacrate delimitării pozițiilor unită
ților înaintate ale armatelor celor 
două țări în zona ghețarului Sia- 
chen, de la granița comună. As
pectele legate de reglementarea în 
continuare a problemei ghețarului 
Siachen vOr fi examinate și în ca
drul întîlnirii dintre premierii 
Rajiv Gandhi șl Benazir Bhutto, 
prevăzută să se desfășoare dumi
nică la Islamabad.
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„Pămîntul este Ia fel de dur ca șl 
cimentul; peste tot plutește un praf 
roșu-gri. E o căldură de 40 grade 
Celsius la umbră. Uneori apar în 
feța mașinii figuri cu priviri rătă- 
«ite. De ani de zile nu s-a mai re
coltat nimic în această regiune, iar 
majoritatea fîntînilor au secat". A- 
ceastă scenă desprinsă din Sahel și 
descrisă de revista franceză „Le 
Nouvel Observateur" pentru a ilustra 
efectele dezastruoase ale deșertifică
rii s-ar putea reedita, după cum 
afirmă specialiștii, in multe alte re
giuni ale globului. Pe hărțile actuale, 
numeroase teritorii Încă mai figu
rează ca zone împădurite și de pă- 
șunat ;■ în realitate, acolo nu mal 
există nici vegetație și nici turme de 
animale. întinse savane au cedat lo
cul deserturilor. în fieoare an, 15—20 
milioane hectare de teren fertil se 
transformă în regiuni aride — după 
cum relevă . un studiu al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Me
diul înconjurător (U.N.E.P.)

Deșertificarea, alături de poluarea 
aerului, apei, a solului și subsolu
lui. a devenit o problemă globală, 
care preocupă comunitatea interna
țională în ansamblu.

România, țară cu o îndelungată 
tradiție de ocrotire a 
le legi în acest sens 
tate încă din 1930), se numără prin
tre cei mai activi militanți pentru 
păstrarea echilibrului ecologic al 
planetei. Pe această linie de preo
cupări se înscriu programele națio
nale de combatere a eroziunii solu
lui și de amenajare a cursurilor de 
apă, la care se adaugă recenta lege 
adoptată de Marea Adunare Națio
nală privind gospodărirea 
protecția șl asigurarea 
apelor.

Este o realitate insă că 
de o asemenea gravitate cum 
ofensiva deșertificării capătă o tot 
mai pronunțată dimensiune globală, 
în lumina acestui adevăr, țara noas
tră apreciază că eforturile proprii 
ale statelor pentru păstrarea echili
brului ecologic trebuie sprijinite prin 
acțiuni la scară internațională. Pen
tru că, în mod inevitabil, consecin
țele deșertificării vor fi resimțite,

mai devreme sau mai tîrziu, nu nu
mai de țările in cauză, ci de toate 
țările lumii.

Spre deosebire de alte catastrofe 
naturale — cutremure, inundații, 
erupții vulcanice — degradarea tere
nurilor fertile este un proces lent, 
lipsit de „spectaculozitate", dar nu 
mai puțin devastator. Dacă desertu
rile apărute în cursul evoluției geo
logice s-au integrat într-un echili
bru natural constituit de milenii, în 
schimb, deșertificarea... modernă a- 
menință să rupă în mod dramatic

după profitul maxim, au practicat 
un adevărat „masacru" ecologic.

Cum s-a manifestat practic aceas
tă politică? în primul rînd, prin dis
trugerea structurilor agrare tradițio
nale. Marile monopoluri au impus a- 
proape pretutindeni monoculture. 
Timp de decenii, o colonie sau alta 
a fost obligată să cultive aproape în 
exclusivitate cafea sau cacao, arahi- 
de sau bumbac, rezultatul fiind ace
lași — secătuirea biologică a pămân
turilor. în numeroase state în curs 
de dezvoltare din zonele tropicale

• 43 la sută din suprafața Terrei, afectată de ariditate • 
Anual, milioane de hectare de teren fertil se transformă în 
pustiuri • Principala cauză a dezastrului — spolierea re
surselor naturii • Stoparea deșertificării, în strînsă legă

tură cu lichidarea decalajelor dintre state

naturii (prime
au fost adop-

rațională, 
calității

problema 
este

acest echilibru, cu consecințe impre
vizibile pentru viitorul civilizației. 
Este suficient ca stratul subțire de 
numai cițiva decimetri de sol fertil 

. ce învelește scoarța planetei să se 
piardă — prin erodare sau degradare 
— pentru ca mii de specii biologice 
să fie amenințate cu dispariția. Soar
ta tragică a unor civilizații antice 
care s-au dezintegrat pentru că pă- 
mîntul secătuit nu a mai putut sus
ține sistemele lor agricole — trebuie 
să îndemne la reflecție. Astăzi, ca 
urmare a exploatării intense a re
surselor naturale, 9 116 000 kmp de 
terenuri fertile sînt amenințate de 
deșertificare, ceea ce, adăugate de
serturilor deja existente, ar putea 
face ca pustiurile să acopere 43 la 
sută din suprafața terestră.

Nu este deloc întîmplător că ma
rea majoritate a statelor confrunta
te cu deșertificarea sînt foste colo
nii, lipsite astăzi de mijloacele ma
teriale necesare combaterii acestui 
flagel. Pentru că deșertificarea își 
are originile în politica colonialistă 
a fostelor metropole care, în goana

și subtropicale — unde echilibrul e- 
cologic precar se datorează în mare 
măsură selecției anumitor esențe ve
getale — a avut Ioc un transfer ma
siv de culturi agricole specifice zo
nelor temperate, în special al celor 
cerealiere, ceea ce a dus 
darea treptată a solului.

Din păcate, multe din 
nere state, sub presiunea 
neocolonialiste de pe piața 
sînt nevoite să acționeze 
nuăre împotriva propriilor interese. 
Dovadă — defrișările masive la care 
se recurge pentru dobîndirea de te
renuri fertile menite să le înlocuias
că pe cele deșertificate. Astfel, 
anual, în Nigeria sint tăiate circa 50 
mii de hectare de păduri pentru a 
se obține terenuri agricole a căror 
durată de viață este de... numai 4—1 
ani. într-o altă țară africană, Gha
na, unde plantațiile de cacao degra
dează anual 250 mii hectare, nu mai 
rămln de defrișat decît 15 la sută 
din teritoriul național. Astfel de si
tuații pot fi întîlnite în multe alte 
regiuni ale Africii. Pe termen scurt, 
se obțin, desigur, venituri ridicate,

la degra-
aeeste ti- 
practicilor 
mondială, 
In conti-

dar eroziunea avansează implacabil, 
urmată de deșerturi. în America de 
Sud, fenomenele de eroziune sint și 
mai grave datorită practicilor ires
ponsabile ale companiilor transnațio
nale și marilor latifundiari, care in
cendiază pădurile pentru a face loc 
unor pășuni și terenuri agricole tem
porare. Numai în statul brazilian 
Parana s-au pierdut astfel în ultimii 
20 de ani peste, 6 milioane hectare 
de păduri.

Cercetările întreprinse de la bor
dul stațiilor orbitale, hărțile revizuite 
in baza fotografiilor luate prin sa
telit arată că, in ultimii ani, feno
menul , transformării pămințurilor 
productive in terenuri aride nu mai 
afectează doar țările in curs de dez
voltare din Africa, Asia sau Ameri
ca Latină, ci amenință întinse zone 
din S.U.A., Europa și Australia. Cau
zele sînt multiple — de la cele 
decurgind din supracultivarea pă- 
mîntului pină Ia poluarea industria
lă scăpată de sub control. Peste tot 
în țările dezvoltate haldele de rezi
duuri industriale blochează mari 
suprafețe de teren. Pămîntul este 
otrăvit sistematic în zonele de ex
tracție și prelucrare a petrolului 
sau, in afara acestora, de cenușile 
industriale ce conțin urme de me
tale grele toxice (zinc, cupru, cad
miu, plumb ș.a.), fără a mai pune 
la socoteală sutele de milioane de 
tone de reziduuri chimice sau me
najere.

’ Să adăugăm la toate acestea fap
tul că rîurile și fluviile' transportă 
anual in oceanul planetar peste 23 
miliarde tone de sol fertil. Oamenii 
de știință au evaluat că numai pier
derile de pămint roditor din S.U.A., 
U.R.S.S., China și India, țări care, 
împreună, dețin 32 la sută din su
prafețele cultivate ale globului și 
peste jumătate din producția mon
dială de alimente, însumează în fie
care an circa 12 miliarde de tone.

...Și astfel, zi de zi, în tăcere, 
pustiurile Pămîntului avansează im
placabil...

în fața acestei amenințări, comu
nitatea internațională nu poate — nu 
are dreptul — să asiste cu resemna
re. în numeroase țări în cura de
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TERORISMUL IN SPANIA. Co
mandourile ramurii militare a 
E.T.A. au comis în cursul anului 
trecut 243 de atentate teroriste, 
soldate cu 19 morți și 92 de ră
niți, informează un raport al Mi
nisterului de Interne spaniol, dat 
publicității la Madrid. Potrivit ra
portului, E.T.A. militară a comis 70 
Ia sută dintre cele 343 de atenta
te comise în 1988 pe ansamblul 
Spaniei. în aceeași perioadă, poli
ția a arestat 193 de teroriști și a 
confiscat o mare cantitate de arme 
și muniții.
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dezvoltare, O.N.U., prin agențiile 
sale specializate, a lansat adevărate 
bătălii împotriva deșertificării. în 
Africa, atit in statele din nordul Sa- 
harei (Algeria, Libia, Maroc, Egipt, 
Tunisia), cit și în cele din centura 
sudică, a Sahelului (Senegal, Mauri
tania, Volta Superioară, Mali, Ciad 
și Nigeria) s-a trecut Ia amenajarea 
unor vaste zone de vegetație, de 
50—100 km lățime, care să stăvileas
că înaintarea deșertului; în același 
scop, Libia își pune în valoare re
sursele de ape freatice, iar Irakul 
Ie folosește pe cele ale Eufratului 
pentru ample lucrări de irigații și 
fertilizare a solului. Eforturi remar
cabile se depun și in alte regiuni ale 
globului.

Experiența acumulată pe plan in
ternațional arată insă că. pentru a 
se obține victoria în bătălia împotri
va deșerturilor, este nevoie de anga
jarea tuturor statelor lumii. Si a- 
ceasta din două rațiuni : în primul 
rînd pentru că procesul deșertificării 
nu ține seama de frontierele națio
nale și — în al doilea rînd — pen
tru că acțiunea de combatere a de
gradării solului depășește posibilită
țile celor mai multe dintre statele

afectate. Experții O.N.U. au calculat 
că un program mediu de combatere 
a deșertificării întins pe o perioadă 
da 20 de ani ar necesita fonduri în 
valoare de 90 miliarde dolari. Costul 
pare ridicat, dar, pus în balanță cu 
pierderile producțiilor agricole de pe 
terenurile distruse, care se ridică a- 
nual la 26 miliarde dolari, sau cu 
cei peste 1 000 de miliarde de dolari 
care se cheltuiesc in fiecare an pen
tru înarmări. atunci, evident, pre
cumpănitoare trebuie să fie ’ 
sele salvgardării echilibrului 
gic.

Fără îndoială că rezolvarea 
plelor probleme puse în fața 
afectate de deșertificare impune

UN SEMINAR CONSACRAT 
METODELOR MEDICINEI TRA
DIȚIONALE s-a deschis în capi
tala Camerunului. Cu acest prilej, 
medici și specialiști. împreună cu 
alți cercetători vor căuta să sta
bilească unitatea dintre principiile 
medicinei moderne și metodele cu 
rezultate valoroase ale medicinei 
tradiționale africane.

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
GRÎU este evaluată in acest an la 
532 milioane tone (cu 28 milioane 
tone mai mare decît în 1988). în 
pofida unei recolte bune de cerea
le în acest an, rezervele mondiale 
de grîu vor continua să scadă — a- 
preciază, într-un comunicat publi
cat la Londra, Consiliul Interna
țional al Griului.

AL
A-

lntere- 
ecolo-
multi- 
țărilor 

o 
nouă abordare a ansamblului pro
blemelor ce confruntă omenirea. în 
ultimă instanță, problemele deșerti
ficării sînt indisolubil legate de pro
blemele dezvoltării. Iar păstrarea e- 
chilibrului ecologic este de necon
ceput fără o dezvoltare echilibrată, 
armonioasă a economiei mondiale, 
fără asigurarea condițiilor de progres 
și propășire pentru toate națiunile. 
lumii.
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CONSILIUL MINISTERIAL 
ORGANIZAȚIEI STATELOR 
FRICANE PRODUCĂTOARE DE 
PETROL (A.P.P.A.) s-a intrunit la 
Brazzaville. Participanții au adop
tat o rezoluție care sprijină efor
turile O.P.E.C. de stabilizate a 
prețului mondial al petrolului.

URMĂRI ALE CANICULEI. Din 
pricina căldurii excesive, în dife
rite regiuni din U.R.S.S. s-au pro
dus incendii de păduri. Potrivit 
ziarului „Selskaia Jizni", în Tiu- 
men s-au înregistrat peste 800 de 
incendii, iar la Habarovsk — 500, 
alte incendii de păduri înregistrîn- 
du-se în Sahalin. Primorie. Arhan- 
ghelsk, Vologda și în alte părți. 
Incendii similare sînt consemnate 
și în S.U.A.. pe teritoriile a șaote 
state federale. în California și Co
lorado sînt semnalate și victime 
omenești, pe lingă marile 
materiale. Incendiile au 
vegetația pe o suprafață de
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