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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, miercuri, 29 iunie, au fost reluate în plen lu
crările sesiunii a Vll-a a celei de-a IX-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

T<a sosirea tn rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați cu 
deosebită căldură, cu sentimente de 
aleasă stimă și prețuire, deputății, 
toți cei prezenți ovaționlnd înde
lung pentru partid și secretarul său 
general.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale 
au luat loc membrii Comitetului Po
litic. Executiv al C.C. al P.C.R. șl 
membrii Consiliului de Stat.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți al oamenilor 
muncii, ai vieții noastre științifice și 
culturale,

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Lucrările sesiunfî au fost deschise 
de președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan.

La propunerea biroului Marii Adu
nări Naționale, a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zi :

1. Validarea alegerii unor deputațl 
și revocarea unui deputat.

2. Proiectul Legii cu privire la ma
jorarea retribuțiilor personalului 
muncitor.

3. Proiectul Legii privind majora
rea pensiilor de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și limită 
de virstă, a pensiilor pentru pierde

rea capacității de muncă și a pen
siilor invalizilor de război.

4. Proiectul Legii privind statutul 
juridic al unităților socialiste pe baza 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
finan clare.

5. Proiectele de legi pentru aproba
rea decretelor cuprinzind norme cu 
putere de lege emise de Consiliul de 

IStat.
La primul punct al ordinii de zi, 

președintele Comisiei de validare, 
tovarășul Nicolae Mihalache, a pre
zentat raportul privind validarea 
alegerii în Marea Adunare Națională 
a deputaților Cornel Mihulecea, in 
Circumscripția electorală nr. 1 Bra- 
șov-Centru, județul Brașov, șl Ion 
Voiculescu, In Circumscripția electo
rală nr. 3 Craiova-Craiovița Nouă, 
județul Dolj.

A fost prezentată, de asemenea, 
propunerea Frontului Democrației și 
Unității Socialiste de revocare a 
deputatului Gheorghe Marchiș, ales 
în Circumscripția electorală nr. 7 
Lupeni, județul Hunedoara, pentru

săvlrșirea unor fapte grave, contrare 
legii, principiilor eticii și echității 
socialiste.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, tn unanimitate, propunerile 
cuprinse în raportul Comisiei de 
validare.

Deputății nou aleși au depus, apoi, 
jurămîntul de credință și devotament 
față de Republica Socialistă România.

In continuare, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, a prezentat expunerea asupra 
proiectului Legii cu privire la majo
rarea retribuțiilor personalului mun
citor și a proiectului Legii privind 
majorarea pensiilor de asigurări so
ciale de stat pentru munca depusă 
și limită de vîrstă, a pensiilor pen
tru pierderea capacității de muncă 
și a pensiilor invalizilor de război.

Raportul comisiilor permanente de 
specialitate ale M.A.N., care au 
examinat și avizat favorabil aceste 
proiecte de legi supuse dezbaterii,
(Continuare in pag. a IV-a)

HOTĂRÎREA
A

Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

din 28 iunie 1988
Sub președinția tovarășulși 

Nicolae Ceaușescu, secretar general ș| 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
în ziua de 28 iunie, plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

Plenara a dat o înaltă apreciere cuvintăril 
rostite, la încheierea lucrărilor, de secretarul 
general al partidului, document de o importanță 
deosebită pentru întreaga activitate de partid 
și de stat, de înfăptuire, în cele mai bune 
condiții, a planurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, de ridicare con
tinuă a nivelului de trai și de civilizație al între
gului popor.

Insușindu-și pe deplin tezele, orientările șl 
sarcinile formulate de secretarul general al 
partidului, plenara a exprimat hotărîrea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii de a face 
totul pentru realizarea exemplară a prevede
rilor planului pe acest an și pe întregul cincinal, 
a măsurilor privind dezvoltarea intensivă și la 
un nivel tehnic și științific superior a întregii 
activități economico-sociale, a obiectivelor stra
tegice de trecere a patriei noastre la un stadiu 
nou de dezvoltare.

Reafirmînd sentimentele de aleasă stimă șl 
prețuire, de vie recunoștință față de secretarul 
general ol partidului, plenara a subliniat rolul 
determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în stabilirea și fundamentarea strategiei dez
voltării generale a patriei, afirmarea cu putere 
a democrației noastre muncitorești-revoluționa- 
re, ridicarea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregii națiuni, în creșterea pres
tigiului României socialiste pe arena interna
țională. Comitetul Central a evidențiat, în ace
lași timp, contribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la inițierea și elaborarea 
noilor măsuri de creștere a retribuțiilor și a 
pensiilor - măsuri care se înscriu în ansamblul 
preocupărilor statornice ale partidului, ale

secretarului său general pentru realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții întregului 
popor.

1. Plenara a aprobat, în unanimitate, 
propunerile privind majorarea retribuției 
personalului muncitor în anii 1988—1989

Elaborate pe baza indicațiilor și orientărilor 
bvarășului Nicolae Ceaușescu și în conformi
tate cu hotărîrile Congresului al Xlll-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului Comunist 
Ranân, noile măsuri de majorare a retribuțiilor 
reprezintă o acțiune de mare însemnătate po
litică și socială, constituind o elocventă dovadă 
o grijii permanente a partidului și statului 
nostiu pentru creșterea continuă a nivelului de 
trai cl tuturor oamenilor muncii, în strînsă con- 
cordaiță cu principiile eticii și echității socia
liste.

Această majorare reflectă pregnant forța și vi
goarea economiei naționale, caracterul profund 
umanist și democratic al orinduirii noas
tre, justețea politicii partidului, a României so
cialiste - afirmată cu putere îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului - care pune 
in centrul activității sale omul, bunăstarea și 
fericirea so. Noua majorare se înfăptuiește in 
condițiile în care în economia mondială con
tinuă să se manifeste fenomene de stagnare 
și recesiune, ceea ce determină diminuarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii în unele 
țări.

Se prevede majorarea cu 10 la sută a retri
buției personalului muncitor, acțiune ce va în
cepe la 1 august 1988 și se va desfășura, eșa
lonat, pînă în a doua parte a anului 1989. Re
tribuția tarifară minimă se majorează de la 
1 500 lei la 2 000 lei lunar, respectiv cu 33 Ia 
sută - fiind cea mai mare din anii socialis
mului —, iar retribuția medie nominală pe eco
nomie va fi de 3 285 lei lunar. De aceste creș

teri vor beneficia îndeosebi tr‘1 5 
primii ani de activitate. .... __ _

Prin aplicarea majorării rf lbutll^5r' °ProaP9 
7 900 000 de oameni ai mr?" VOr. bX "'“ind 
venituri suplimentare, crJ in anu! ,99°' cind 
întreg personalul mu>'lto' va Rîirn', r®t,rlbuT'e 
majorată, vor însumr Peste 29 miliarde lei. Fon
dul de retribuție vo ajunge, astfel, , la 
peste 300 milioro8® '®' - ceea ce reprezintă o 
creștere de 5 / ?' jumătate față de 1965.

Plenara a subliniat în mod deosebit faptul 
că majorare^ generală a retribuțiilor și pensiilor 
are loc în condițiile menținerii stabilității pre
țurilor la ounurile de consum și la servicii și, in 
general, la toate produsele. In același timp, 
creșterea retribuției nu va duce la sporirea chi
riilor sau la diminuarea alocațiilor pentru copii. 
Prin majorarea mai accentuată a retribuțiilor 
mici, raportul dintre retribuția minimă și cea 
maximă pe economie va fi de 1 Io 4,70, față 
de 1 la 5,35 în prezent și față de aproape 1 
la 10 în 1965.

Comitetul Central exprimă convingerea că 
măsurile de majorare a retribuției vor stimula 
și mai mult colectivele de oameni ai muncii în 
scopul îndeplinirii integrale a indicatorilor de 
plan pe acest an și pe întregul Cincinal, asigu- 
rind, printr-o înaltă eficiență a activității eco
nomice, sporirea mai susținută a avuției și a 
venitului național, bază trainică o creșterii ne
contenite a nivelului de trai al poporului.

2. Plenara a aprobat, în unanimitate, 
propunerile privind majorarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat, a pensiilor 
pentru pierderea capacității de muncă 
și a pensiilor invalizilor de război

Aceste propuneri, elaborate din Inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, reliefează pre-
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
S-A ÎNTlLNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT, 

președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit, 
miercuri după-amiază. cu tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, care sa 
află in vizită In țara noastră.

în timpul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme ale situației internaționale 
actuale și in mod deosebit cu pri
vire la căile și modalitățile de solu
ționare a situației din Orientul Mij
lociu, a problemei poporului palesti
nian. pentru realizarea unei păci 
juste și trainice in regiune.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. a informat in legătură cu

evoluția situației din Orientul Mij
lociu și a prezentat eforturile între
prinse de Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei in vederea identifi
cării unor soluții care să ducă la 
rezolvarea problemelor complexe e- 
xistente si la instaurarea păcii în 
zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția principială, con-, 
secvență a Partidului Comunist Ro
mân. a României socialiste privind 
rezolvarea pe cale politică a proble
melor din această parte a lumii, ne
cesitatea de a se face totul pentru 
soluționarea globală, justă și dura
bilă a situației din regiune și instau
rarea unei păci trainice în Orientul 
Mijlociu.

La tntîlnire au participat tovarășii 
lon-Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. *1 
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Tudor 
Postelnicu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R.

Au luat parte Mohamed Melhem șl 
Yaser Abed, membri ai Comitetului 
Executiv al O.E.P., Tayseer Qubaa, 
membru al Consiliului Central al 
O.E.P.. precum și Ismail Ahmed 
Mohamed. însărcinatul cu afaceri al 
Reprezentantei O.E.P. la București.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate |1 caldă 
prietenie.

Marea Adunare Națională a adoptat:
Legea cu privire la majorarea retribuțiilor personalului muqaț 
Legea privind majorarea pensiilor de asigurări socialei pier- 
pentru munca depusă și limită de vîrstă, a pensiilor rrăzboi 
derea capacității de muncă și a pensiilor invalizikr . .pe baza prin- 
Legea privind statutul juridic al unităților socialii economico- 
cipiilor autoconducerii muncitorești și autocr 
financiare in paginile 3-4

Important masuri 
și orientăr'Pen^ru manca 

și vi^a poporului
j, Comitetului Central al partidului a analizat și apro- 

Pletiimitate, propunerile Comitetului Politic Executiv al Co
bai, in j central cu privire la creșterea retribuției întregului per- 
mite^nuncitor, precum și a pensiilor. Prin aceste măsuri se asi- 
SOR realizarea unor hotărîri importante ale Congresului al XIII- 
Ja și ale Conferinței Naționale ale partidului privind creșterea ni

velului de trai material și spiritual al întregului popor — țelul su
prem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România.

NICOLAE CEAUȘESCU

Viața politică ■ țării a fost 
marcată in aceste zile de 
evenimente deosebite, care au 

prilejuit adoptarea, in spiritul demo
crației noastre muncitorești-revolu- 
ționare, a unor documente progra
matice de mare importanță pentru 
Întreaga activitate economică și socia
lă din societatea socialistă românească. 
Toți comuniștii, intreaga noastră na
țiune au primit cu vie satisfacție și 
cu profund interes concluziile, orien
tările și indicațiile subliniate in
cuvintările rostite de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la plenara 
C.C. al P.C.R. și la plenara Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, dind 
glas voinței lor ferme de a îndeplini 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, de a 
răspunde prin exemplare fapte de 
muncă insuflețitoarelor îndemnuri 
ale secretarului general al parti
dului.

La plenara Comitetului Central al 
P.C.R.. precum și la plenara Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste au fost 
dezbătute, cu inaltă răspundere revo
luționară. probleme majore, profund 
legate de ridicarea calității muncii 
în toate domeniile de activitate, de 
creșterea nivelului de trai al între
gului nostru popor. Aceste probleme 
au făcut, de asemenea, și obiectul 
dezbaterilor din cadrul plenarei Co
mitetului Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
din plenarele Consiliului oamenilor 
muncii români de naționalitate 
maghiară și Consiliului oamenilor 
muncii români de naționalitate ger
mana.

Dezbaterea largă, In plenara Comi
tetului Central al partidului, in fo
rumurile reprezentative ale oame
nilor muncii, a unor probleme de 
muncă și de viață de cea mai mare 
importantă pentru prezentul și vii
torul țării, înainte de a fi supuse 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale — ale cărei lucrări s-au des

fășurat Ieri — dovedește Încă o dată 
largul democratism din societatea 
noastră socialistă, expresie a condi
țiilor concrete din România, create 
după Congresul al • IX-lea al Parti
dului Comunist Român, urmare a 
schimbărilor radicale produse in dez
voltarea forțelor de producție Si re
partizarea lor pe teritoriul țării, in 
relațiile sociale și de producție, în 
raporturile dintre clasele sociale. In 
acest cadru, în anii ..Epocii
Nicolae Ceaușescu" a fost demon
strat practic a'devărul că socialismul, 
umanismul revoluționar și democra
ția sint inseparabile. O dată cu 
creșterea neîncetată a rolului parti
dului și statului in societate, cu În
tărirea și dezvoltarea proprietății so
ciale. a cunoscut o neîncetată per
fecționare sistemul democrației 
m uncitorești-revoluționare. V iabili-
tatea acestui sistem, ce dă consacra
re tezei revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la 
edificarea socialismului cu poporul 
și pentru popor, a fost reafirmată și 
in aceste zile, cu prilejul dezbaterii 
propunerilor ce privesc majorarea 
retribuției personalului muncitor 
în anii 1988—1989, majorarea pen
siilor de asigurări sociale de stat a 
pensiilor pentru pierderea capacității 
de muncă și a pensiilor invalizilor 
de război. Intr-adevăr, realitatea a 
demonstrat și demonstrează că In 
societatea noastră, așa cum dovedesc 
viața, istoria, așa cum a reafirmat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vintările rostite, la plenara C.C. al 
P.C.R. și la plenara Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, partidul conduce 
Împreună cu poporul, pentru popor.

„Teza construirii socialismului cu 
poporul șl pentru popor — arăta 
secretarul general al partidului —• 
nu reprezintă o noțiune abstractă, 
generală, ci o realițate a democra
ției noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, a faptului că toți cetățenii pa
triei, Indiferent de naționalitate, de 
convingeri, acționează in deplină

unitate, spre binele și bunăstarea în
tregii națiuni, spre înflorirea conti
nuă a civilizației șl întărirea inde
pendenței patriei noastre. AeeBSta 
constituie cea mai puternică forță pe 
care o reprezintă astăzi națiunea 
noastră, statul nostru — România".

Plenara Comitetului Central al 
partidului a dezbătut și a apro
bat în unanimitate propunerile 

cu privire la creșterea retribuțiilor 
personalului muncitor, precum și a 
pensiilor. Aceste propuneri, ce se tn- 
scriu între preocupările de perfec
ționare a conducerii activității eco
nomice și sociale in etapa actuală, 
amplu prezentate în Tezele din apri
lie, au fost aprobate în unanimitate 
și de către celelalte forumuri de
mocratice, întrunite in aceste zile. 
Ieri, prin votul Marii Adunări Na
ționale, ele au dobîndit putere de 
lege.

Primul fapt ce se Impune a f! re
ținut. în această privință, din tezele, 
ideile și orientările subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușescu este acela 
că majorarea retribuției se referă la 
întregul personal muncitor din țara 
noastră, ce se apropie de 7,9 milioa
ne de persoane. Prin urmare, mun
citorii. inginerii, economiștii, func
ționarii, întregul personal din unită
țile economico-sociale, din întreprin
deri și instituții vor beneficia de o 
majorare în medie cu 10 la sută a 
retribuției lor, fapt ce dă expresie 
umanismului revoluționar șl demo
cratismului profund proprii societății 
noastre socialiste. Scopul acestor 
măsuri, a arătat secretarul general 
al partidului, este acela „de a asi
gura creșterea continuă a bunăstării 
poporului". Și este de subliniat faf 
tul că. practic, in toate familiile ț 
menilor muncii creșterea venituf 
se va reflecta In nivelul genej, 
viață, de bunăstare materială^ 
rituală. De fapt, această
(Continuare In p g a IV
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere asupra proiectului Legii cu privire la majorarea retribuțiilor 

personalului muncitor și proiectului Legii privind majorarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vîrstă, 

a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă și a pensiilor 
invalizilor de război

dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale reprezintă o 
expresie elocventă a grijii per
manente a partidului și statului 
nostru pentru sporirea bunăstă
rii materiale și spirituale a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii și reflectă profundele 
transformări care au avut loc 
în dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale țării, in moderniza
rea continuă a bazei tehnico- 
materiale și, ca urmare, in 
creșterea productivității muncii.

Comisiile apreciază că măsu
rile privind majorarea retribu
ției personalului muncitor și a 
pensiilor ilustrează in mod 
pregnant vigoarea și caracterul 
sănătos al economiei noastre

naționale, ele înfăptulndu-se în 
condițiile în care in economia 
mondială continuă să se ma
nifeste fenomene de stagnare și 
recesiune, ceea ce determină 
diminuarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii din unele țări.

De asemenea, comisiile con
sideră ca fiind deosebit de 
semnificative prevederile din 
proiectele de legi referitoare la 
creșterea mai accentuată și cu 
prioritate a retribuțiilor oame
nilor muncii cu venituri și res
pectiv a pensiilor mai mici, 
fapt ce reflectă aplicarea cu 
fermitate de către partidul și 
statul nostru a principiilor eti
cii și echității socialiste.

Comisiile își exprimă convin
gerea că oamenii muncii, pu
ternic mobilizați de ideile și 
orientările, de inestimabilă va
loare teoretică și practică, din 
recentele expuneri ale secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și stimulați 
de măsurile privind sporirea 
retribuției, vor acționa cu și 
mai multă dăruire pentru înde
plinirea exemplară a Sarcinilor 
din planul pe anul 1988 și pe 
Întregul cincinal, pentru înfăp
tuirea tuturor obiectivelor pre
văzute in programele referitoa
re la creșterea productivității 
muncii, ridicarea nivelului teh

nic șl ‘Calitativ al produselor, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. astfel incit să se asigure 
sporirea substanțială a venitu
lui național, și pe această bază, 
acoperirea integrală a fonduri
lor necesare in cadrul acțiunii 
de majorare a retribuțiilor per
sonalului muncitor și a pen
siilor.

Apreciind că prevederile cu
prinse tn proiectele de legi su
puse dezbaterii corespund pe 
deplin cerințelor și posibilități
lor de dezvoltare ale economiei 
naționale în etapa actuală, co
misiile le avizează favorabil, in 
unanimitate, și propun adop
tarea lor in forma in care au 
fost prezentate.

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România,

Stimate tovarășe deputate, 
stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca 
de la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale să prezint, 
din însărcinarea conducerii 
partidului și statului, noile mă
suri privind creșterea retribu
țiilor oamenilor muncii și a 
pensiilor, elaborate din iniția
tiva și sub îndrumarea di
rectă a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Proiectele de lege supuse 
dezbaterii și aprobării organu
lui legislativ suprem al țării 
dau o nouă și elocventă expre
sie justeței politicii partidului 
șl statului nostru de dezvoltare 
și înflorire multilaterală a pa
triei, preocupării statornice pen
tru creșterea continuă a nive
lului de trai material și 
tual al întregului popor.

îmi fac o datorie de 
știință evidențiind, șl i 
cest cadru, proeminenta per
sonalitate a tovarășului 

’colae Ceaușescu — militant 
nluționar neînfricat și pa- 

’nflăcărat, strateg genial al 
"‘-ii României pe drumul 
c?rJ-.al socialismului și co- 
Vl‘*’a b ctitor de eră nouă, nețârmL,onsacrat întreaga 
ale popor cu devotament 
pe., cuI‘itereselor vitale 
Vilizație. -licării națiunii 

. In consens o**ogres și ci- 
și voința fermă a 
por subliniez în i. simțirea 
rolul determinant ailui po- 
lui Nicolae Ceaușescu osebit 
rarea planurilor și proglșu- 
de creștere intensivă a ei- 

d9 măV -t—• P— uv-
lută a hnf? -1 jtaptuiîea„neabMnteresării materiale și transpu- f*. o răririlor Congresului , 
ai XIII-lea și Conferinței Na- 
ționalgA^Je partidului, in orien- 

clafă a preocupărilor tu
turor rtârilenilor muncii ‘ pentfli 
amplificarea puternică șimoder- 
nizarea. permanentă a potenția
lului productiv, valorificarea 
superioară a resurselor mate
riale și a forței de muncă, rea
lizarea unei noi calități a mun
cii și vieții în toate domeniile 
de activitate.

Marile realizări obținute. în
deosebi în anii glorioasei Epoci 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază 
prin forța de netăgăduit a fap
telor caracterul profund uma
nist al întregii opere de trans
formare revoluționară a socie
tății, adevărul incontestabil că 
tot ceea ce se înfăptuiește în 
România are ca țel suprem ridi
carea standardului de viață al 
oamenilor muncii, binele și fe
ricirea poporului român.

Acum, in preajma împlinirii 
a 23 de ani de cînd în fruntea 
partidului a fost aies tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întregul 
nostru popor aduce un vibrant 
și fierbinte omagiu gîndirii 
creatoare și activității multila
terale, revoluționare a eminen
tului nostru conducător, marii 
sale capacități de investigare a 
noului, întemeiată pe cunoaș
terea directă și aprecierea o- 
biectivă a fenomenelor, pe ana
liza cutezătoare a vieții econo
mice și sociale, in spiritul celor 
mai riguroase exigențe ale științei.

Marile obiective pe care le 
puneți, mult stimate și Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fața noastră, în fiecare etapă, 
constituie un strălucit exemplu 
de patriotism fierbinte, de înal
tă capacitate organizatorică 
pentru mobilizarea plenară a 
energiilor creatoare ale întregii 
națiunii, în deplină concordan
ță cu cerințele principiului 
fundamental privind construirea 
socialismului cu poporul și 
pentru popor.

1 ocmai de aceea întregul 
popor își îndreaptă gindurile, 
cu toată dragostea. către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
comunistul de omenie, Erou 
între eroii neamului, a cărui 
supremă năzuință este Înscrierea 

rîndul celor 
ale lumii.

spiri-
! con- 
în a-

națiunii noastre in 
mai prospere țări

Stimați tovarăși,
Este meritul ___ ....

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi elaborat o strategie a 
dezvoltării economico-soclale de 
largă deschidere, întemeiată pe 
aplicarea fermă a celor mai

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
loareâ supremă a societății 
noastre socialiste.

Actualele măsuri de majo
rare a retribuțiilor și pensiilor 
în țara noastră au loc in con
dițiile în care, pe plan inter
național se accentuează feno
menele de criză și instabilitate, 
cind intr-o serie de țări, inclu
siv in cele dezvoltate din punct 
de vedere economic, se inre- 
gistrează o creștere masivă a 
șomajului, îndeosebi in rindu- 
rile tinerilor, scade continuu 
nivelul de trai al oamenilor 
muncii.

Majorarea retribuțiilor și 
pensiilor demonstrează acum, 
în cel de-al 40-lea an al dez
voltării țării pe calea socialis
mului, vigoarea economiei ro
mânești, trăinicia orinduirii 
noastre, justețea strategiei ge
nerale a partidului, elaborată 
cu strălucită clarviziune și pro
movată cu perseverență șl fer
mitate revoluționară de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Această vastă acțiune de 
creștere a veniturilor populației 
se realizează în condițiile păs
trării neschimbate a chiriilor 
pentru locuințe și a drepturilor 
de alocație de stat pentru co
pii, precum și ale menținerii 
stabilității și chiar reducerii u- 
nor prețuri cu amănuntul.

Stimați tovarăși.
Noile măsuri de majorare a 

veniturilor obligă guvernul să 
acționeze cu maximă fermitate 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe anul 1988 
și pe întregul cincinal — etapă 
hotăritoare în înfăptuirea pro
gramului partidului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Vom situa permanent în cen
trul preocupărilor perfecționa
rea organizării și modernizarea 
proceselor de producție, înfăp
tuirea întocmai a programelor 
de creștere a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție și ridicarea calită
ții produselor, încadrarea în 
normativele economico-finan- 
ciare aprobate, crearea tuturor 
condițiilor, pentru spoțirea .mai , 
accenttiată â' eficienței econo
mice, asigurînd, prin programe 
suplimentare, acoperirea in în
tregime a fondurilor necesare 
acțiunii de majorare a retribu
țiilor personalului muncitor.

Vom urmări, iii continuare, în 
mod ferm, aplicarea retribuției 
în acord global, care să asigure 
cointeresarea colectivelor de 
oameni ai muncii pentru a rea
liza în condiții superioare pre
vederile de plan și, o dată cu 
aceasta, creșterea veniturilor in 
strinsă concordanță cu rezulta
tele obținute.

Se impune să acționăm cu 
mai multă hotărîre pentru buna 
funcționare a sistemului de
mocrației noastfe muncitotești- 
revoluționare, astfel incit în
treaga activitate Să se desfă
șoare neabătut, potrivit princi
piilor autoconducerii, autoges- 
tiunii și autofinanțării, pentru 
ca toate organele de conducere 
colectivă să-și îndeplinească in
tegral atribuțiile încredințate, 
să asigure întărirea și dezvol
tarea continuă a proprietății 
socialiste, gospodărirea cu maxi
ma eficiență a resurselor încre- 

Rțate de societate spre admi- 
ai-are colectivelor de oameni

stfiF-
Intreg.tovarășî, 

unit în jmostru popor, strîns 
tarului săunartidului, al secre- 
cu cea mai reral. va acționa 
cu profund ‘ă răspundere, 
nemărginită dăruotament și 
în spiritul tezeior . patriotică, 
nală valoare teoreticpxcepțio- 
tică cuprinse în expun» prac- 
varășului Nicolae Ceauși to- 
ședința Comitetului Politic', la 
cutiv, al strălucitelor idei, 6.- 
entări și indicații formulate L 
Consfătuirea de lucru cu activul 
și cadrele de bază din domeniile 
activității organizatorice, ideo
logice și politico-educative, pre
cum și la recenta plenară a 
partidului, pentru perfecționa
rea continuă a activității din 
toate domeniile, înfăptuirea in
tegrală a sarcinilor de plan. In 
vederea sporirii venitului na
țional, a nivelului de trai ma
terial și spiritual. pentru 
trecerea României într-o etapă 
superioară de dezvoltare.

Cu această convingere vă rog, 
stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați, să 
învestiți cu putere de lege pro
iectele în formele prezentate.

prezentată de tovarășul 
DĂSCĂLESCU, 

al guvernului 
ză să se realizeze atît prin creș
terea retribuțiilor tarifare, in 
medie cu 8 la sută, cît și a 
părții variabile a retribuției, in 
strictă dependență cu cerințele 
aplicării ferme a noului meca
nism economico-financiar.

Partea variabilă a retribuției 
urmează să crească în medie cu 
2 la sută prin acordarea stimu
lentelor suplimentare pentru 
producția de export și majora
rea cotelor de constituire a fon
dului de participare la beneficii 
de la 2,5—3 la sută, cît este în 
prezent, la 3—3,5 la sută, iar 
pentru unitățile miniere, de ex
tracție a țițeiului și gazelor, 
precum și pentru cele de foraj, 
de la 4 la sută la 4,5 la sută, 
în același timp, vor crește Ve
niturile oamenilor muncii din 
sporul de vechime și acord, 
precum și din celelalte adaosuri 
prevăzute de lege.

Prin aplicarea majorării retri
buțiilor, întregul personal mun
citor va beneficia de venituri 
suplimentare care vor însuma 5 
miliarde 800 de milioane lei în 
acest an și peste 29 miliarde lei 
în anul 1990, fondul total de re
tribuire crescind de peste 5,5 ori 
față de 1965.

în condițiile aplicării legii, ra
portul între retribuția minimă 

cea maximă pe economie va 
de 1 la 4,7 față de 1 la 6,35 

i prezent și față de aproape 1 
10, cît era în 1965.

Aceasta este o nouă și eloc
ventă dovadă a consecvenței cu 
care partidul nostru aplică în 
viață principiile eticii și echi
tății socialiste. . \

Stimați tovarăși deputați, 
Aplicarea cu fermitate a poli

ticii de îmbinare armonioasă a 
veniturilor obținute direct din 
mupcă cu cele djpa^nduțjJe sd- . 
ciald Veprezi'ntă o'lătiifa impor
tantă a politicii partidului nos
tru pentru- ridicarea continuă a 
calității vieții.' ' 1

Potrivit hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, ori
entărilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pro
iectul de lege privind majora- 

_____ rea pensiilor asigură, pe baza 
în ansamblul preocupărilor “sta- dezvoltării generale a economiei 

-•_________ - naționale, crearea unor condiții
■ trai tot mai bune pentru cei 
aCau muncit o perioadă in
vadată.în diferite sectoare de 

r>nr2> precum și pentru in- 
acest pAăzb?‘' . , , x - razni m.reley faptul că in 
«5^ * 

șiilor mici. Se^Jâlă^pen- 

pină la 3 000 lei lunar,,,™ î 
cu 8 Ia sută, în mod c,ecjje 
țiat, de care vor beneficia ->n_ 
un milion 350 mii persoane. a 

Pensia_ minimă pentru limh 
de vîrstă și vechime integrală 
se majorează de la 900 lei la 
1 100 lei lunar, respectiv cu 22 
la sută, iar pensia medie crește 
de la 1 873 lei la 2 000 lei lunar. 
Totodată, pensia minimă pentru 
limită de vîrstă, cu vechime in
completă, se majorează de la 
550 lei la 800 lei lunar, respec
tiv cu peste 45 la sută, pensia 
medie ajungînd astfel la 1 160 Iei lunar.

Pensia invalizilor de război, in 
cuantum de pină la 3 000 lei, va 
crește, în medie, cu 17 la sută, 
urmind ca pensia minimă să a- 
jungă la 800 lei lunar.

Majorarea pensiilor, la fel ca 
și cea a retribuțiilor, se vă face 
pe etape, de la 1 august 
Incepind cu pensiile mici, 
mind ea acțiunea să fie 
cheiată la 1 martie 1989. ____
durile totale necesare majoră
rii pensiilor reprezintă 300 mi
lioane lei pentru anul 1988, iar 
la nivelul unui an circă 2 mi
liarde lei. In aceste condiții, 
fondurile necesare pentru plata 
pensiilor vor crește în 1990 de 
aproape 9 ori față de 1965.

Stimați tovarăși,
Prin conținutul lor, cele două 

proiecte de lege reprezintă un 
important act de politică socia
lă, caracterizat prin autentic 
umanism revoluționar, prin gri
ja statornică față de om — va-

CONSTANTIN
prim-mimstru

noi cuceriri ale revoluției ști
ințifice și tehnice contempora
ne, pe perfecționarea organiză
rii și modernizarea proceselor 
de producție, sporirea gradului 
de valorificare a 
prime, materialelor, combusti
bililor și energiei — factori e- 
sențiali ai creșterii economice 
intensive în etapa actuală de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

Remarcabilele realizări ob
ținute în ridicarea țării noastre 
pe noi trepte de progres și ci
vilizație, ca urmare a unui sus
ținut efort de acumulare, pe 
fondul unei intense activități 
creatoare a oamenilor muncii, 
au asigurat creșterea în ritm 
înalt a venitului național și, 
pe această bază, a fondului de 
consum, a veniturilor tuturor 
categoriilor de populație.

Astfel, in perioada 1966—1987, 
veniturile din muncă au sporit 
substanțial, în principal ca ur
mare a creșterii de aproape 3 
ori a retribuției medii nomi
nale. Pensiile de asigurări so
ciale pentru vechime integrală 
în muncă s-au majorat de pestă 
2,7 ori, iar cele pentru invali
ditate de 3 ori.

Prin grija partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au fost luate măsuri în vederea 
aplicării ferme a principiului 
repartiției după muncă, prin 
legarea mai strînsă a retribu
ției de rezultatele muncii. S-a 
acționat pentru intărirea co-

materiilor

și 
fi 
In 
la

Congresului-erea exemplară în viață a 
'ncipiilor eticii și echității 

liliste în repartizarea veni- 
în .din muncă, prin genera- 
dîfecformelor de retribuire 
economglobal șî în acord , 
tegorjile șâmbluî unităților 

■nentru toate ca- 
Stimate tosonal.

Varăși,
Prevederile Q stimațl to- 

proiecte de lege ș 
dezbatere Marii Al două 
ționale, aprobate în una sPre 
de plenara de ieri a Coi?13- 
lui Central, se înscriu prirîe 
racterul lor profund umat î_ —----- ..______________
tofnice ale partidului pentru 
creșterea continuă a nivelului 
de trai, ăslgufarea unei con
cordanțe depline intre amplifi
carea forțelor de producție și 
creșterea bunăstării populației, 
armonizarea intereselor pre
zente cu cele de perspectivă 
înflorirea multilaterală a per
sonalității umane.

în proiectul de lege referitor 
la majorarea retribuțiilor per
sonalului muncitor se prevede, 
în baza hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, ca în- 
cepind cu a doua jumătate a 
acestui an să se treacă la creș
terea generală a retribuțiilor 
oamenilor muncii, astfel incit 
în anul 1990, retribuția medie 
??olinială netă să ajungă la 285 lei, cu o creștere de 10 la 
sută față de 1985.

Această majorare, care a fost 
posibilă ca urmare a rezultate
lor bune obținute în economie 
în. primii doi ani și jumătate 
ai actualului cincinal reprezintă 
cea mai mare creștere a retri
buției personalului muncitor 
din anii construcției socialiste. 

Majorarea retribuției — de 
care vor beneficia peste 7 
milioane 900 mii de oa
meni ai muncii ■— se va reali
za în mod eșalonat, începlnd 
din luna august a acestui an 
astfel incit la 1 august 1989 în
treg personalul muncitor să pri
mească retribuții majorate.

In cadrul acestei acțiuni se 
asigură o creștere mai puterni
ca a retribuției oamenilor mun
cii cu venituri mai mici. în așa 
fel incit retribuția minimă pe 
economie să ajungă la 2 000 lei, 
față de 1 500 lei în prezent, în- 
registrind un spor de 33 la sută. 

De această prevedere vor be
neficia îndeosebi tinerii — ge
nerația afla'tă în plin proces de 
afirmare, pe care partidul o 
consideră viitorul națiunii noas
tre.

Majorarea veniturilor urmea-

peste 7 
de oa-

1988, 
ur- 
în- 

Fon-

lstoric al

Raportul comisiilor permanente de specialitate asupra proiectului legii cu privire 
la majorarea retribuțiilor personalului muncitor și asupra proiectului legii privind 
majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită 

de vîrstă, a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă și a pensiilor 
invalizilor de război 4

Mult stimate tovarășe 
Volae Ceaușescu, președinte 
“Republicii Socialiste România, 
.ilt stimată și iubită 
* ășă Elena Ceaușescu,

^ate tovarăș și stimați 
>i deputați.
c\jile permr nte de spe- 

ale Mari . lunări Na-

prezentat de deputata ELENA PUGNA
ționale. analizînd și dezbătind 
proiectul Legii cu privire la 
majorarea retribuțiilor persona
lului muncitor și proiectul Legii 
privind majorarea pensiilor de 
asigurări sociale de stat pentru 
munca depusă și limită de virs-

tă. a pensiilor pentru pierderea 
capacității de muncă și a pen
siilor invalizilor de război, con
stată că prevederile lor cores
pund întru totul obiectivelor 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu

lui referitoare lă creșterea con
tinuă a nivelului de trai al în
tregului popor,/ țelul suprem al 
politicii partidului.

Elaborate pe baza indicațiilor 
și orientărilor secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
proiectele de legi supuse spre

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
IOACHIM MOGA

bilă ce o depune In slujba dez
voltării invățămintului, științei 
și culturii.

Județul Argeș, creație de 
prestigiu a perioadei de mindrie 
și glorie inaugurate de istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, 
a cunoscut o impetuoasă dez
voltare economico-socială, o 
viguroasă ascensiune pe traiec
toria civilizației socialiste, ofe
rind locuitorilor săi condiții tot 
mai bune de muncă și viață.

Proiectele de legi cu privire 
la majorarea retribuțiilor perso
nalului muncitor și a pensiilor, 
supuse dezbaterii Marii Adunări 
Naționale — a menționat 
vorbitorul — sint o nouă dova
dă a trăiniciei economiei noas
tre naționale, a grijii parti
dului și statului, a dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru creșterea continuă a calității 
vieții, a bunăstării tuturor cetă
țenilor patriei — țelul suprem al 
politicii partidului și statului 
nostru, esența societății noastre 
socialiste.

Legile pe care ie dezbatem 
astăzi stimulează intr-un grad 
și mai înalt dorința oamenilor 
muncii de perfecționare și au- 
todepășire, de ridicare a pregă-

obținute in dezvoltarea econo
miei județului, a întregii econo
mii naționale, în cele două de
cenii ce au trecut de la reor
ganizarea administrativ-terito- 
rială a țării, măsurile de ridi
care a calității vieții poporului 
sint cu atit mai concludente, 
mai semnificative, cu cit ele se 
realizează în condițiile in care 
viața economică internațională 
este marcată de criză, stagnare 
sau recesiune ; in multe țări se 
accentuează șomajul, lipsa de 
locuințe și se îngustează drep
turile și libertățile oamenilor.

Dezbaterea și adoptarea pro
iectelor de lege cu privire la 
majorarea retribuțiilor persona
lului muncitor și a pensii
lor, elaborate pe baza in
dicațiilor și orientărilor secre
tarului general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, re
prezintă o nouă și grăitoare ex
presie a politicii consecvente a 
partidului nostru consacrate ri
dicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii, al tuturor cetățenilor 
patriei, în consens deplin cu 
principiile eticii și echității 
noastre socialiste.

Aceste măsuri reflectă vi
goarea și caracterul sănătos al 
economiei noastre socialiste. Ele 
sint urmarea firească a politicii 
științifice de alocare a unei 
părți însemnate din venitul na
țional pentru dezvoltare, condi
ție determinantă pentru creș
terea avuției naționale și spo
rirea, pe această bază, a bună
stării tuturor fiilor patriei.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim, de la înalta tribună a Ma
rii Adunări Naționale, atașa
mentul total al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Cluj, la politica externă 
a partidului și statiilui nostru, 
politică întemeiată pe principiile _ ______ _____ _ ____

:^s&fc'ife ate' respectării' ditâpttfltit "• ''pentru pRih0nu'dt,ed cu succes a 
învățămi'ntuluf'și .culturii'româ- fiecărui popor de â-$i âlege ’de ' amplului proces revoluționar dă 
nesti ca factori fundamentali ai.' „Mne stătător calea dezvoltării edificare a. Societății socialisteaccelerării'^progresului ec&io-’''^făHI nici un âmestee din ''afară,1 httUtilat’cfâl' dezvoltate și inain-

Mult stimate șl iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Marea Adunare Națională 

dezbate, in actuala sesiune, pro
iecte de legi de o deosebită im
portanță politică și economico- 
socială pentru accelerarea pro
gresului neîntrerupt al patriei 
noastre socialiste, pentru creș
terea permanentă a bunăstării 
tuturor oamenilor muncii, spo
rirea continuă a calității vieții 
întregului nostru popor.

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Cluj, să vă aducem, asemenea 
întregului nostru partid și po
por, și cu acest prilej, dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ge
nial făuritor de istorie nouă, 
ctitor al monumentalului edifi
ciu politic și economico-social 
din România, strălucit revolu
ționar și patriot înflăcărat, 
personalitate de excepție a lu
mii contemporane, mare Erou al 
păcii, un vibrant omagiu și re
cunoștința noastră fierbinte pen
tru contribuția determinantă pe 
care ați adus-o și o aduceți la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și internaționale a 
partidului și statului, pentru în
florirea continuă a patriei noas
tre libere și independente, pen
tru bunăstarea 
muncesc.

îngăduiți-mi 
odată, omagiul 
prețuire și respect față de to
varășa Elena Ceaușescu, ilustru 
om politic și savant de largă re
cunoaștere internațională, pen
tru aportuj remarcabil la stabi
lirea și înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării,,piuitjl<ț.tșraj.e ,a ț^rji^ 
la afirmarea plenară . a. științei^,

tirii profesionale, de întărire a 
spiritului de ordine și disciplină.

Proiectul legii privind statutul 
juridic al Întreprinderilor se în
scrie în preocupările constante 
ale partidului și statului nostru 
de perfecționare a sistemului 
democrației muncitorești-revo- 
luțiopare constituit in țara 
noastră cu două decenii in 
urmă, din inițiativa și cu 
aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și îmbunătă
țit succesiv in concordanță cu 
marile prefaceri ce au loc in so
cietatea noastră.

Declarindu-ină pe deplin de 
acord cu prevederile legilor, dau 
expresie angajamentului solemn 
al oamenilor muncii din intre- 
prinderea „Electroargeș" de a 
acționa cu inaltă dăruire patrio
tica, in spirit revoluționar, pen
tru creșterea mai accentuată ă 
productivității muncii, pentru 
ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ ăl produselor, redu
cerea consumurilor materiale, 
afirmindu-ne și In acest fel 
hotârirea de a gospodări cu 
răspundere, cu o eficiență spo
rită partea din avuția naționa
lă încredințată colectivului nos
tru spre administrare și dezvol
tare.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ȘTEFAN KORODI

tuturor celor ce

să exprim, tot- 
nostru de aleasă

Mult iubite șl stimata 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușâscu,

Stimați tovarăși.
Pe brdinea de zl » Marii 

Adunări Naționale se află pro
iecte de legi deosebit de im
portante. de adincă semnificație 
privind politica socială. înalt 
umanistă a partidului și statu
lui nostru, de realizare a unei 
noi calități a muncii și vieții 
poporului.

Aceste documente programati
ce, de o deosebită însemnătate

i ’ iine stătător calea dezvoltării

mico-social ai patriei.
In continuare, referindu-se la 

rezultatele dobîndite de oamenii 
muncii 
torul ă

din județul' Cluj, vorbi- 
subliniat că succesele

CUVÎNTUL
MARIA

stimate tovarășăMult _____ ________ , -
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși deputati.
Vă rog să îmi îngăduiți ca. 

de la tribuna forului legisla
tiv suprem al. țării, să exprim, 
în numele tuturor comuniștilor, 
al oamenilor muncii din indus
tria ușoară, recunoștința noas
tră nemărginită, aleasa gratitu
dine față de strălucitul condu
cător al partidului si statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
eminent revoluționar si patriot 
înflăcărat, ginditor de excep
țională cutezanță, pentru tot 
ceea ce a făcut și face ca 
România să înainteze ferm pe 
calea progresului multilateral, a 
bunăstării materiale si spiritua
le a societății noastre, aspirație 
devenită crez al întregii sale 
vieți și activități, dedicată, cu 
profund devotament, slujirii pa
triei socialiste. fericirii și 
prosperității poporului român.

Expresie elocventă a grijii 
permanente a partidului si sta
tului nbstru pentru creșterea ni
velului de trai al tuturor oa
menilor muncii, pentru apli- 
irea fermă a principiilor eticii 
jpjchității socialiste, proiectul 
tp,Ț„cu privire lâ majorarea re- 
Ă, Vlor personalului munct- 

‘1? Cează încă o dată cu 
■, că numai pe baza 

aîZy^iri,*>uternice a forțelor de producție. temelia reali
zărilor însemn^ obținute în a- 
cest cmcinal au «ost create con- 
uitule necesare sporirii retribu
țiilor celor ce muibgsc

Este meritul podului al 
secretarului său geneial. tova
rășul Nicolae Ceaușes-'u de a 
fi dinamizat energiile n'tregu- 
lui popor, uriașa capacitate de 
creație a maselor munctoare, 
punindu-le in slujba înfăptuirii 
mărețelor obiective ale edifică
rii noii orînduiri. ale trecem 
României, pină în anul 1999. la 
stadiul de tară socialistă mediu 
dezvoltată.

Profund mobilizați în îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce 
Ie revin pe acest an și pe. în
tregul cincinal, oamenii muncii 
din industria ușoară vor bene
ficia. ca rezultat al noilor ma
jorări, de un fond de retribuire 
suplimentar, la nivelul unui an.

pe respectarea independenței 
și suveranității naționale, poli
tică ce corespunde pe deplin in
tereselor și năzuințelor funda
mentale ale întregului nostru 
popor.

DEPUTATEI
FLUCSĂ

milioană lei. re- 
urihind să ajun- 
~ ‘ ‘ lunar.

de circa 1 606 
tribuțiâ medie 
gă la aproape 2 800 lei lunar, 
față de 2 500 lei în prezent.

Proiectul de lege privind sta
tutul juridic ăl întreprinderilor, 
elaborat sub îndrumarea nemij
locită și cu contribuția decisivă 
a dumneavoastră’, mult stimate 
tovarășe 
expresie 
continue 
Întreaga 
.socială a principiilor 
mului economico-financiar. ale 
autoconducerii muncitorești, au
togestiunii și autofinanțării, a- 
firmării depline a calității pe 
care o au oamenii muncii de 
proprietari, 
neficiari ai 
materiale si spirituale.

Vă rog să-mi permiteți ca. in 
numele tuturor oamenilor mun
cii din industria ușoară, să ex
prim atașamentul nostru tdtal 
la politica de pace si colabora
re internațională promovată cu 
o pilduitoare consecventă de 
România socialistă, de eminen
tul nostru conducător de 
partid și, de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asemenea 
întregului popor.
profundul respect de care se 
bucură pe toate meridianele lu
mii inițiativele, demersurile și 
propunerile de dezarmare și 
pace ale tării noastre, de nu
mele și activitatea dumneavoas
tră prodigioasă, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu,
personalitate de înalt prestigiu 
mondial, Erou al păcii și 
prieteniei intre toate popoarele. 

Mulțumindu-vă. și in acest 
cadru, pentru grija si sprijinul 
permanent acordat industriei 
ușoare, vă asigurăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pe dumneavoastră, mult iubită 
șl stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. că. însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră de dă
ruire și pasiune revoluționară, 
de slujire devotată a interese
lor poporului nostru, vom ac
ționa cu toată energia și 
priceperea pentru transpunerea 
neabătută îh viată a politicii 
științifice a partidului și statu
lui. pentru Înfăptuirea sarcini
lor de plan pe acest an si pe 
întregul cincinal, pentru pregă
tirea temeinică, din vreme, 
producției anului viitor.

Nicolae Ceaușescu. dă 
necesității întăririi 

și aplicării ferme in 
activitate economico- 

mecanis-

producători si be- 
tuturor bunurilor

asociem

a

CUVÎNTUL deputatului
SIMION GRAMA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îmi fac o datorie de supremă 

onoare dînd glas omagiului res
pectuos pe care comuniștii, toti 
locuitorii județului Argeș îl aduc 
strălucitei dumneavoastră acti
vități- revoluționare, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

mulțumirilor și recunoștinței 
fierbinți pentru tot ceea ce s-a 
înfăptuit și se înfăptuiește spre 
binele și fericirea poporului 
român.

Adresăm, totodată, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu 
cele mai alese sentimente de 
prețuire și respect pentru con
tribuția deosebit de prețioasă 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului nos
tru, pentru activitatea remarca-

tare a României spre comunism, 
evidențiază cu pregnanță gîn- 
direa științifică, vizionară â 
ilustrului conducător ăl parti
dului și Statului nostru, proe
minentă personalitate a lumii 
contemporane, capacitatea sa 
genială de a Bsigura deplina 
concordanță dintre adevărurile 
general valabile ale Socialismu
lui și particularitățile specifice 
ale fiecărei etape dO dezvolta
re a societății românești. între
gind in mod strălucit mo
numentala operă social-politică, 
economică §i filozofică, elabora
tă de secretarul general al 
partidului, t o vă r .ă șui 
Nicolae Ceaușescu.

Proiectele de legi privind 
majorarea retribuțiilor perso
nalului muncitor și a pensiilor, 
proiecte față de care îmi ex
prim deplinul acord și profunda 
satisfacție, constituie b eloc
ventă expresie a grijii perma
nente a partidului și 
nostru, 
general 
tele 
Nicolae 
terea 
spirituale a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii.

Elaborate pe baza indicațiilor 
ți orientărilor StrăluCitviui 
conducător al partidului și sta
tului, aceste importante proiec
te de legi își au temeiul în 
vasta experiență a construcției

....__ . statului
personal a secretarului 
al partidului, președin- 
Republicii, tovarășul 
Ceaușescu, pentru creș- 
bunăstării materiale și

socialiste din țară noastră, cu 
deosebire in perioada deschisă 
de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, experi
ență ce a demonstrat că unica 
bază reală și trainică pentru 
progresul multilateral al țării O 
constituie creșterea susținută a 
economiei naționale, pe temelia 
opțiunii politice esențiale de 
alocare a unei importante părți 
din venitul național pentru 
fondul de dezvoltare.

Noile reglementări ilustrează 
vigoarea economiei noastre na
ționale, capacitatea ei de â asi
gura resursele necesare unui 
nivel tot mat înalț de yigță,

în numele membrilor de sin
dicat. exprimăm și de la această 
înaltă tribună șentimențele de 
fierbinte dragoste și profundă 
recunoștință față de secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ce a făcut și face eu neasemui
tă dăruire Și răspundere patrio
tică, pentru demnitatea și feri
cirea patriei și a poporului ro
mân.

Aducem, totodată, un cald șl 
respectuos omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului șl statului, 
savant de largă reputație in
ternațională, pentru contribuția 
sa de înaltă valoare la elabo
rarea și înfăptuirea planurilor 
și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, la 
înflorirea științei, lnvățămîntu- 
lui și culturii românești.

Exprimîndu-ne profunda gra
titudine pentru toate mărețele 
împliniri ale patriei, ne anga
jăm solemn, in numele milioa
nelor de membri ai sindicatelor, 
să acționăm fără preget pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an șl 
pe întregul cincinal, a progra
melor prioritare menite să asi
gure dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale și trecerea 
României In rindul țărilor me
diu dezvoltată, pentru ridi
carea ei pe treptele cele mai 
înalte ale civilizației socialiste, 
spre înfăptuirea visului 
al întregii omeniri — 
hismul.

de aur 
comu-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
VASILE USCAT

iubite și s/imate to-
Nicolae Ceâufescu, 
stimată tovirășâ Elena

Mult 
Varășe

Mult
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
Permiteți-mi ci, de la Înaltă 

tribună a Marii Adunări Națio
nale, să dau gas profundelor 
sentimente de Iragoste și recu
noștință ale constructorilor de 
mașini reșițenj ale tuturor celor 
ce trăiesc și nuncesc în județul 
Caraș-Severir, față de dumnea
voastră, mut stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducâtoru' strălucit al parti
dului și stftului nostru, marele 
ctitor al României socialiste 
moderne, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
pentru cchtribuția inestimabilă 
pe căre C aduceți la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii 
construcției socialiste, pentru 
clarvizimea științifică și cute
zanța revoluționară cu care ac
ționați pentru creșterea neînce
tată a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor,

Prelectele de legi elaborate 
dih inițiativa dumneaVoâstră și 
supase dezbaterii marelui forum 
legislativ al țării evidențiază 
înaltul umanism revoluționar 
al politicii partiduiui și statului 
nostru, în centrul căreia se si
tuează omul, demnitatea și fe
ricirea sa. Noile măsuri de ma
jorare a retribuției personalului 
muncitor și a pensiilor, urmare 
firească a înfăptuirii neabătute 
ă Programului partidului, trans
pun în viață hotăririle Congre-- 
suini al XIII-lea și ale Confe- 
tinței Naționale.

In continuare, exprimind de
plinul acOrd față de proiectele 
de legi supuse dezbaterii, vor
bitorul a subliniat că, încă din 
cursul acestui an, un* număr de

munciipeste 2 000 de oameni ai _____
de Ia întreprinderea de con
strucții de mașini Reșița, 
unde își desfășoară activitatea, 
vor beneficia, împreună cu fa
miliile lor, de efectele noii legi, 
pentru care se vor aloca supli
mentar peste 2,4 milioane lei. 

Proiectul de lege privind sta
tutul juridic al întreprinderilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, ca unități economice ce 
funcționează pe principiile au
toconducerii și autogestiunii, pe 
care il dezbatem astăzi, act nor
mativ care conferă atribuții și 
răspunderi Sporite Organelor de 
conducere colectivă din unitățile 
socialiste, conține prevederi de 
natură să mobilizeze plenar oa
menii muncii — în calitatea lor 
de proprietari, producători și 
beneficiari ai tuturor bunurilor 
materiale și spirituale ale socie
tății — la gospodărirea judicioa
să și punerea in valoare cu ma
ximă eficiență a părții din avu
ția națională încredințate lor, 
asigurînd consiliilor oamenilor 
muncii pîrghii și instrumente 
economico-financiare prețioase 
pentru exercitarea efectivă a 
drepturilor și răspunderilor ce 
le revin.

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele constructorilor de ma
șini dih Reșița, al tuturor locui
torilor județului Caraș-Severin, 
să vă exprim, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai vil mulțumiri pentru grija 
permanentă ce o purtați oame
nilor muncii din țara 
pentru asigurarea unui 
trăi tot mai ridicat, 
du-ne să acționăm cu 
voluționar, cu dăruire comunis
tă pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

noastră, 
nivel de 
angajin- 
elan re-
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CUVINTUL DEPUTATEI 
MARIA GHEORGHE

Mult stimate tovarige 
Nicolae Ceausescu.

Mult st|mat& si iubită tovarășă 
Elena Ceausescu.

Stimat! tovarăși.
Județul Neamț, asemenea tu

turor zonelor țării, a cunoscut în 
anii ce au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea o adevărată 
renaștere, pentru care vă adu
cem, sl cu acest prilej, un vi
brant omagiu, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, re
voluționar si patriot înflăcărat, 
ctitor al României socialiste mo
derne. personalitate de frunte a 
lumii contemporane. Aportul 
dumneavoastră de inestimabilă 
valoare la îmbogățirea tezauru
lui gîndirii si practicii revolu
ționare contemporane, contribu
ția dumneavoastră hotărîtoare 
la elaborarea si înfăptuirea po
liticii interne si externe a parti
dului si statului, la înflorirea 
continuă a patriei, la promo
varea păcii și înțelegerii între 
toate națiunile lumii reprezintă 
chezășia supremă a făuririi cu 
succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si a îna
intării României spre comu
nism.

Cu profund respect exprimăm 
sentimentele de aleasă stimă, 
dragoste sî prețuire fată de to
varășa Elena Ceausescu, ilustru 
om politic și savant de 
largă recunoaștere internațio
nală. pentru contribuția excep
țională la elaborarea si înfăp
tuirea programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, 
la continua înflorire si afirmare 
a științei, invățămlntului si cul
turii noastre socialiste.

Elaborate pe baza indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în confor
mitate cu hotărîrile Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Na
ționale. măsurile cuprinse in 
proiectele de legi ilustrează in 
mod pregnant justețea politicii

profund umaniste a partidului, 
puternicul potențial al econo
miei naționale, ele infăptuin- 
du-se in condițiile în care în e- 
conomia mondială se manifestă 
fenomene de stagnare si rece
siune. de somai, de adincire a 
decalajului între bogați si 
săraci.

Majorarea retribuției minime 
de la 1 500 la 2 000 lei. de care 
vor beneficia mai ales tinerii 
nou angajați, reprezintă cea 
mai mare creștere din anii so
cialismului și constituie cea 
mai grăitoare dovadă a faptului 
că în centrul politicii partidu
lui stau omul, afirmarea deplină 
a personalității sale.

In semn de profundă gra
titudine pentru grija perma
nentă ce o purtati dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ridicării con
tinue a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
popor — telul suprem al politi
cii partidului, esența orînduiril 
noastre socialiste — oamenii 
muncii din județul Neamț și-au 
mobilizat și mai puternic for
țele și energiile creatoare in 
vederea realizării exemplare a 
planului pe acest an si întregul 
cincinal.

Exprimîndu-ml acordul deplin 
cu documentele supuse dezbate
rii. asigur Marea Adunare 
Națională. pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. că sîntem 
hotărițl să acționăm cu cea mai 
înaltă răspundere muncitoreas
că. cu profund devotament si 
nemărginită dăruire patriotică 
pentru realizarea planului pe 
anul 1988 și pe întregul cinci
nal, pentru înfăptuirea neabătu
tă a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea. pentru 
progresul neîntrerupt al scumpei 
noastre patrii libere și inde
pendente.

triei, pentru a ne bucura de 
binefacerile orînduirii socialiste, 
avem nevoie de pace, de un 
climat de înțelegere și secu
ritate Internațională. Insușin- 
du-ne prețioasele idei formu
late de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea 
prezentată la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidu
lui, ne exprimăm, împreună cu 
întregul nostru popor, ferma 
convingere că națiunile lumii, 
forțele înaintate de pretutindeni 
— în rîndurile cărora tineretul

reprezintă un puternic detașa
ment — dispun de capacitatea 
de a curma mersul evenimente
lor spre încordare și pot asigu
ra generațiilor de astăzi și de 
mîine o lume a păcii șl înțe
legerii, fără arme și fără 
războaie.

Legămîntul suprem de inimă 
și conștiință, de faptă comunistă 
al tuturor tinerilor țării, 
schimbul de miine. este acela 
de a nu precupeți nimic pentru 
progresul și înflorirea necon
tenită a scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

CUVINTUL DEPUTATEI 
ELISABETA SĂBĂU

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION NL NICOLAE

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputațl,
Permiteți-mi ca, de la înalta 

tribună a forumului legislativ 
suprem al țării, să dau expresie 
sentimentelor de nețărmurită 
dragoste și profundă recunoș
tință ale oamenilor muncii din 
județul Arad față de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar 
și patriot inflăcărat, personali
tate de frunte a vieții politice 
internaționale, pentru contribu
ția și rolul dumneavoastră de
cisiv în elaborarea șl înfăptuirea 
neabătută a planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială a patriei, pentru 
întreaga activitate consacrată, 
cu neasemuită abnegație și dă
ruire, înfloririi continue a 
României socialiste, afirmării ei 
demne, suverane și indepen
dente în rîndul statelor lumii.

Proiectele de legi privind ma
jorarea retribuțiilor personalu
lui muncitor și a pensiilor — 
cu ale căror prevederi îmi ex
prim deplinul acord — dove
desc grija statornică a partidu
lui și statului, a dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru creș
terea bunăstării materiale și 
spirituale a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, a între
gului popor, pentru aplicarea 
fermă a principiilor eticii și 
echității socialiste.

In ansamblul lor, noile mă
suri ilustrează in mod preg

nant vigoarea și caracterul să
nătos al economiei noastre na
ționale, dinamica dezvoltării ei 
intensiv-calitative, confirmă incă 
o dată justețea politicii știin
țifice promovate de Partidul 
Comunist Român, îndeosebi in 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Noile majorări ale retribuții
lor și pensiilor prevăzute prin 
proiectele de legi pe care le 
dezbatem astăzi, a spus vorbi
toarea, au un suport trainic in 
marile realizări obținute de oa
menii muncii în toate dome
niile activității economico-so- 
ciale. în anii care au trecut de 
la istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, județul Arad, 
asemenea întregii țări, a cu
noscut o dezvoltare fără pre
cedent.

în numele colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea „Libertatea*1, unde îmi des
fășor activitatea, al tuturor oa
menilor muncii din județul Arad, 
cu deosebit respect vă aducem 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu, cele mai calde 
mulțumiri pentru grija ce o 
purtați ridicării bunăstării în
tregului popor și vă asigurăm 
că vom acționa fără preget, cu 
înaltă dăruire patriotică, revo
luționară pentru realizarea in
tegrală a planurilor și progra
melor de dezvoltare, în vederea 
ridicării pe noi culmi de pro
gres și civilizație a scumpei 
noastre patrii. Republica So
cialistă România.

LEGEA cu privire la majorarea retribuțiilor personalului muncitor

Mult stimate și Iubite te . ,i 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimat! tovarăși deputațl.
Actuala sesiune a Marii Adu

nări Naționale iși desfășoară 
lucrările în preajma împlinirii 
a 23 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, 
cînd, prin voința întregului 
partid și popor, destinele țării 
au fost Încredințate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. patriot în
flăcărat și revoluționar încercat. 
Erou Intre eroii neamului, cti
torul României socialiste mo
deme.

îmi fac o datorie de conștiin
ță de a sublinia și de la înalta 
tribună a forumului legislativ 
suprem al țării că este me
ritul Istoric al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi ela
borat teza și concepte noi, ori
ginale, o monumentală operă 
teoretică, de a promova cu fer
mitate spiritul novator, asigu- 
rind construirea socialismului 
cu poporul și pentru popor, im- 
primind un înalt dinamism în
tregii dezvoltări economico-so- 
ciale a țării.

Proiectele de legi privind ma
jorarea retribuțiilor și a pensi
ilor reprezintă o nouă și strălu
cită ilustrare a umanismului re
voluționar al politicii partidului 
și statului nostru, a grijii dum
neavoastră permanente, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea neîncetată a bunăstă
rii materiale și spirituale a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii. Ele dovedesc, încă o 
dată, strînsa interdependență 
dintre rezultatele obținute in 
înfăptuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială și asigurarea, pe 
această bază, a resurselor nece
sare creșterii nivelului general 
de trai.

Referindu-se la unele realizări 
obținute de colectivele unități
lor din cadrul Ministerului In
dustriei Chimice și Petrochimi
ce, vorbitorul a arătat că în ve
derea realizării integrale a sar
cinilor stabilite în acest impor
tant sector de activitate au fost

elaborate și se aplică programe 
complexe de măsuri politico- 
organizatorice și tehnico-econo- 
mice. O atenție deosebită este 
acordată înfăptuirii programelor 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor de 
producție, îmbunătățirii tehno
logiilor și instalațiilor pe baza 
ultimelor cuceriri ale științei și 
tehnicii. Ne preocupăm de asi
milarea unor noi produse în ve
derea diminuării importului, 
beneficiind de sprijinul perma
nent al Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, con
dus cu strălucită competență de 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, căreia 
li adresăm și cu acest prilej 
cele mai calde și respectuoase 
mulțumiri.

Pentru a răspunde prin fapte 
de muncă noilor măsuri de ma
jorare a retribuțiilor, vom ac
ționa cu mai multă răspundere 
in vederea sporirii substanțiale 
a producției, în principal prin 
creșterea productivității muncii, 
prin ridicarea permanentă a ca
lificării personalului muncitor și 
asigurarea prezenței nemijlocite 
în întreprinderi a specialiștilor 
din cercetare și proiectare, prin 
promovarea unei raționale uti
lizări a forței de muncă în toa
te activitățile. Raportăm, de a- 
semenea, că am luat măsuri 
pentru revederea și îmbunătă
țirea programelor actuale, îm
bogățirea acestora pe baza ori
entărilor Comitetului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
sub îndrumarea Comisiei cen
trale pentru îmbunătățirea or
ganizării și modernizarea pro
ducției, pentru asigurarea intro
ducerii noilor tehnologii și creș
terea puternică a eficienței eco
nomice.

în numele tuturor oamenilor 
muncii din industria chimică și 
petrochimică, asigur Marea A- 
dunare Națională că vom face 
totul pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcini
lor pe acest an și pe. întregul 
cincinal, că ne vom spori și mai 
mult contribuția la opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră, a viitorului luminos al 
patriei.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
OCTAVIAN BĂSCEANU

înfăptuirea obiectivelor prevăzute în Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, profundele 
transformări care au avut loc în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale, 
dinamismul și vigoarea întregii economii naționale, creșterea 
productivității muncii, a venitului național, a eficienței econo
mice și reducerea cheltuielilor de producție asigură condițiile 
necesare pentru sporirea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, țelul suprem al politicii parti
dului și statului nostru, esența orînduirii noastre socialiste.

în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și ale 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, în anii 
1988—1989, corespunzător politicii consecvente a partidului de 
ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, urmează să 
se efectueze o nouă majorare a retribuțiilor, astfel încît la 
-sfirșitul cincinalului, în anul 1990, retribuția medie nominală 
să fie de 3 285 lei, cu o creștere de 10 la sută față de anul 1985.

In cadrul acestei acțiuni, se asigură o creștere mai puter
nică a retribuției oamenilor muncii cu venituri mai mici, în 
așa fel încît retribuția minimă pe economie să ajungă de la

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România

1 500 la 2 000 lei lunar. De această creștere vor beneficia în
deosebi tinerii, în primii ani de activitate.

Sporirea mai accentuată a retribuțiilor oamenilor muncii cu 
venituri mai mici reprezintă o nouă expresie a grijii partidului 
și statului nostru pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare 
de viață tuturor categoriilor de personal muncitor, pentru 
aplicarea fermă a principiilor eticii și echității socialiste.

Creșterea retribuției oamenilor muncii se va realiza atît 
prin majorarea retribuției tarifare, cît și pe calea sporirii părții 
variabile în veniturile totale ale oamenilor muncii.

In cadrul părții variabile, venituri suplimentare se vor 
obține, îndeosebi, prin creșterea adaosului de acord, prin acor
darea de stimulente pentru producția de export, precum și prin 
majorarea cotelor de constituire a fondului de participare a 
oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor și a fondului de premiere anuală.

în vederea aplicării hotărîrilor Congresului al XIII-lea și 
ale Conferinței Naționale din decembrie 1987 ale Partidului 
Comunist Român, referitoare la majorarea retribuțiilor In anii 
1988—1989,

CUVINTUL DEPUTATULUI 
IOAN TOMA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Huit stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
In numele tinerei generații a 

prtriei vă rog să-mi permiteți 
sa exprim sentimentele de 
pofundă dragoste, aleasă pre- 
țiire și nețărmurită recunoștin- 
ți pe care toți tinerii țării le 
rutresc față de dumneavoastră, 
nult iubite și stimate tovarășe 
îicolae Ceaușescu, strălucit 
jinditor revoluționar și patriot 
înflăcărat, genialul ctitor al 
devenirii noastre comuniste. 
Erou între eroii neamului, 
personalitate de frunte a lumii 
contemporane, pentru monu
mentala operă teoretică ce a 
îmbogățit patrimoniul gîndirii 
universale, pentru neobosita 
activitate consacrată înfloririi 
neintrerupte a țării, edificării 
socialismului și comunismului 
in România.

Constituie pentru noi. toți ti
nerii patriei, o înaltă îndatorire 
de conștiință și o manifestare 
a stimei și respectului ce ne 
animă de a aduce întreaga 
noastră recunoștință tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru con
tribuția deosebită adusă la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nos
tru, la dezvoltarea și afirmarea 
științei, invățămîntului și cultu
rii românești, la educarea și 
formarea multilaterala a tine
rei generații.

Dind glas gîndurilor și simță- 
nintelor milioanelor de tineri 
ii patriei, ale tuturor uteciști- 
or, exprim acordul deplin față 
le proiectele de legi supuse 
ezbatetii și adoptării de către 
tarea Adunare Națională, acte 
ormative care constituie o nouă 

elocventă expresia a grijii

statornice a partidului și statu
lui nostru, a dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
față de creșterea necontenită a 
bunăstării materiale și spiritua
le a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, a tinerei gene
rații, pentru perfecționarea con
tinuă a democrației muncito- 
rești-revoluționare a societății 
noastre socialiste prin partici
parea maselor de oameni ai 
muncii, a întregului popor la 
conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe, la făurirea socialismu
lui cu poporul și pentru popor.

Avind privilegiul de a trăi, 
munci și învăța in epoca celor 
mai mărețe împliniri revoluțio
nare, Epoca Nicolae Ceaușescu, 
tineretul României socialiste vă 
adresează, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, cele 
mai fierbinți mulțumiri și 
nețărmurită recunoștință pentru 
aceste noi dovezi ale grijii pe 
care ne-o acordați, pentru mi
nunatele condiții de creștere și 
educare.

în situația ta care astăzi, în 
lumea capitalistă, tineretul se 
confruntă cu serioase dificultăți 
privind asigurarea drepturilor 
sale fundamentale la învățătură 
și muncă, a spus vorbitorul, 
noile măsuri de creștere a ni
velului general al retribuțiilor 
în țara noastră, ai căror benefi
ciari sint in primul rind tinerii, 
vor mobiliza energiile creatoare 
ale tinerei generații în toate 
domeniile vieții sociale. în ve
derea creșterii aportului său Ia 
progresul general al societății 
românești.

Sintem pe deplin conștienți 
că, pentru a participa la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale 
dezvoltării multilaterale a pa

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nioolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Legea cu privire la majorarea 

retribuțiilor personalului mun
citor, ca și Legea cu privire la 
majorarea pensiilor reprezintă 
o nouă expresie a grijii stator
nice a partidului și statului nos
tru, a dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale tuturor cetățenilor 
patriei, pentru aplicarea neabă
tută a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Muncitorii, țăranii, intelec
tualii, toți locuitorii județului 
Tulcea aduc un profund și 
respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit 
conducător al partidului și sta
tului nostru, ctitorul de geniu 
al României socialiste moderne, 
proeminentă personalitate a lu
mii contemporane, exprimin- 
du-șl înalta lor recunoștință 
față de tot ceea ce a făcut și 
face pentru binele și fericirea 
poporului român, pentru con
tinua înflorire a patriei noastre, 
pentru afirmarea ei liberă, 
independentă și suverană în 
rîndul națiunilor lumii.

Exprimăm sentimente de înal
tă stimă și aleasă prețuire față 
de neobosita activitate desfă
șurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru aportul său 
deosebit la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului, pentru remarcabila sa 
contribuție la creșterea rolului

științei în viața «conomică și 
socială a țării.

Proiectele de legi privind ma
jorarea retribuțiilor și a pen
siilor ilustrează cu putere carac
terul profund umanist al politi
cii partidului și statului nostru, 
grija deosebită pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o acordați creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui, infloririi continue și mul
tilaterale a personalității uma
ne. Politica științifică de repar
tizare armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
țării, a spus vorbitorul, a rodit 
din plin și în județul Tulcea, 
unde fondurile fixe din econo
mia județului au crescut, din 
1965, de aproape 10 ori, s-au 
creat noi ramuri industriale, 
volumul investițiilor a depășit 
51 miliarde lei, iar ca efect al 
acestei politici nivelul de trai al 
oamenilor muncii a crescut 
continuu.

Exprimînd profunda recunoș
tință a tuturor locuitorilor ju
dețului Tulcea față de noile 
măsuri de majorare a retribu
țiilor și pensiilor, acordul de
plin față de legile ce vor fi a- 
doptate de actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale, dau 
glas angajamentului nostru 
ferm de a fi la înălțimea grijii 
permanente manifestate de con
ducerea partidului și statu
lui nostru, de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a ne spori 
contribuția la continua dezvol
tare a patriei, temelia creșterii 
nivelului de trai al întregului 
popor.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION BOGDAN BĂLUȚĂ

Art. 1. — (1) Incepind cu data de 1 
august 1988 se majorează, în mod eșalo
nat, retribuțiile tuturor categoriilor de 
personal muncitor, in medie cu 10 la 
sută, personalul cu retribuții tarifare de 
pină la 2 000 lei lunar beneficiind de o 
majorare mai accentuată.

(2) Retribuția tarifară minimă se ma
jorează de la 1 500 lei la 2 000 lei lunar, 
respectiv cu 33 ia sută, Iar retribuția 
medie nominală pe economie va fi de 
3 285 lei lunar.

(3) Majorarea retribuțiilor personalu
lui muncitor se va realiza prin creșterea 
retribuției tarifare in medie cu 8 la sută 
și a părții variabile a retribuției in me
die cu 2 la sută.

Art. 2. — Majorarea părții variabile a 
retribuției se face prin creșterea adaosu
lui de acord, a sporului de vechime și a 
celorlalte adaosuri la retribuție, prin 
acordarea de stimulente suplimentare 
pentru producția de export, prin mă
rirea cotelor de constituire a fondului 
de participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor, precum și a fon
dului de premiere anuală.

Art. 3. — în conformitate cu princi
piile eticii și echității socialiste, ca ur
mare a majorării retribuțiilor potrivit 
prezentei legi, raportul intre retribuția 
minimă și retribuția maximă pe econo
mie va fi de 1 Ia 4,70, față de 1 Ia 5,35 
in prezent.

Art. 4. — (1) Majorarea retribuțiilor 
tarifare Pentru toate categoriile de per
sonal se face în mod eșalonat, pe ramuri 
și activități, precum și in funcție de ni
velul retribuției tarifare avute pină la 
data majorării.

(2) în perioada 1 august — 1 octom
brie 1988. în cadrul etapei I, se majo
rează, eșalonat pe ramuri și activități,

adoptă prezenta lege, 
retribuțiile personalului cu retribuții ta
rifare lunare de pină Ia 2 000 iei. De 
această majorare vor beneficia peste 2,5 
milioane de oameni ai muncii.

(3) în perioada 1 noiembrie 1988 — 1 
ianuarie 1989, in cadrul etapei a Il-a, se 
majorează, eșalonat pe ramuri și acti
vități, retribuțiile personalului cu retri
buții tarifare lunare cuprinse intre 
2 001—2 250 lei. în această perioadă va 
spori retribuția a peste 1,8 milioane do 
oameni ai muncii.

(4) în perioada 1 martie — 1 august 
1989, in cadrul etapei a III-a, se majo
rează, eșalonat pe ramuri și activități, 
retribuțiile personalului cu retribuții 
tarifare lunare mai mari de 2 250 lei. 
majorare de care vor beneficia peste 3,4 
milioane de oameni ai muncii.

Art. 5. — (1) De la 1 ianuarie 1989, 
cota de constituire a fondului de parti
cipare a oamenilor muncii la realizarea 
producției, a beneficiilor și Ia împărțirea 
beneficiilor se majorează de la 2,5—3,0 
la sută la 3,0—3,5 la sută din fondul de 
retribuire planificat.

(2) De la aceeași dată, cota de consti
tuire a fondului de participare a oame
nilor muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și Ia împărțirea beneficiilor, 
pentru unitățile miniere, de extracție a 
țițeiului și gazelor și de foraj se majr 
rează de la 4,0 Ia sută la 4.5 Ia sută 
fondul de retribuire planificat. .aie,

(3) Pentru unitățile social-fale și 
ministere, celelalte organe atiilc de 
locale, precum și pentru ină se ma- 
stat, fondul de premiere ® 1 ianuarie 
jorează, incepind cu dat Ia 3,0—3.5 Ia 
1989, de la 2,5—3,0 la.buire planificat, 
sută din fondul de j majorării retri-

Art. 6. — în veț’ muncitor, potrivit 
buțiilor personajntei legi, fondul de re- 
prevederilor pr

tribuire planificat se suplimentează eu 
5,8 miliarde lei in anul 1988 și cu 24,4 
miliarde lei in anul 1989, iar in anul 
1990, cind toți oamenii muncii vor primi 
Pe întregul an retribuție majorată, fon
dul de retribuire suplimentar va fi de 
peste 29 miliarde lei.

Art. 7. — Persoanele cărora li se ma
jorează retribuțiile potrivit prevederilor 
prezentei legi vor beneficia, in conti
nuare, de drepturile de alocație de s' 
pentru copii, stabilite in condițiile * 
pină la data majorării retribuțiilr'1.4" 
asemenea, chiriile pentru Iocu^jrate’ 
bilite potrivit retribuțiilor r.. 
rămin nemodificate. / "7 •»re"

Art. 8. — Eșalonarea ,“e’
tribuțiilor, nivelul retr**, “”-ț*ur* “° 
al indemnizațiilor și ' activități, pre- 
retribuire, pe ramuaare a.UI’?,r “rcIJ* 
cum și modul de J"e retribuții 4,ar" 
turi in raport decret al Consilm- 
fare se stabil' ,
lui de Stat. -onsiliul de Miniștri, Im-

Art. 9. ministerele, celelalte organe 
preună ■ comitetele executive ale con- 
ccntr^opulare județene și al munici- 
silif București vor lua măsuri în ve- 
pia mobilizării tuturor colectivelor de 

xmeni ai muncii din întreprinderi și 
centrale pentru mai buna organizare a 
întregii activități, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produse
lor, reducerea cheltuielilor de producție 
în principal prin reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, energie 
și combustibili, valorificarea superioară 
a tuturor resurselor, care să conducă Ia 
realizarea integrală a prevederilor pri
vind sporirea venitului național și la 
acoperirea în întregime a fondurilor ne
cesare acțiunii de majorare a retribuții
lor personalului muncitor.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
De la tribuna înaltului forum 

legislativ al țării, permiteți.-mi 
sâ exprim. într-o deplină uni
tate de gind și simțire cu în
tregul popor, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Bacău, un 
vibrant și fierbinte omagiu, 
aleasa noastră recunoștință 
secretarului, general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
genialul ctitor al prezentului și 
viitorului strălucit al patriei 
noastre libere, independente și 
suverane, pentru tot ceea ce a 
făcut și. face pentru înflorirea 
României, pentru progresul so
cietății noastre socialiste.

Lucrările actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale se des
fășoară în climatul de puternică 
unitate patriotică, de profundă 
angajare a întregului nostru 
partid și popor pentru transpu
nerea în viață a tezelor de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse în magistra
lele expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv din 
29 aprilie, la consfătuirea de 
lucru cu activul și cadrele de 
bază din domeniile activității 
organizatorice, ideologice și po
litico-educative, documente pro
gramatice ce jalonează cu clar
viziune obiectivele și căile asi
gurării mersului ascendent al 
României pe culmile progresu
lui și civilizației socialiste.

Elaborate din inițiativa și cu 
contribuția determinantă a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
proiectele legilor cu privire lg 
majorarea retribuțiilor persona
lului muncitor și a pensiilor au 
un caracter profund social și 
umanitar, ele ilustrind grija 
statornică a partidului și statu
lui nostru pentru creșterea 
continuă a calității vieții între
gului nostru popor. Noile regle

mentări reflectă edificator forța, 
vigoarea și vitalitatea econo
miei noastre naționale, efectele 
generate în . timp de politica 
științifică promovată de partidul 
nostru după Congresul al IX- 
lea, privind alocarea unei părți 
importante din venitul națio
nal pentru fondul de dezvol
tare.

Potrivit prevederilor noilor 
legi. în județul Bacău vor be
neficia de această majorare, 
pină la sfirșitul anului in curs, 
circa 120 000 oameni ai muncii, 
care vor primi, suplimentar, 
peste 26 milioane lei - lunar, iar 
52 000 persoane vor beneficia de 
sporurile de pensii, in condițiile 
stabilității prețurilor la toate 
produsele.

Vă rog să îmi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
da glas sentimentelor de pro
fundă gratitudine pe care, ase- 
riienâa întregii noastre națiuni, 
oamenii muncii, toți locuitorii 
județului Bacău le nutresc față 
de dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, în
flăcărat patriot și militant re
voluționar care v-ați identificat 
eroica viață și întreaga activi
tate cu aspirațiile cele mai 
fierbinți de libertate, progres, 
prosperitate și pace ale poporu
lui român, a spus vorbitorul.

Animați de sentimente de 
profundă mindrie patriotică pen
tru minunatele realizări ale pre
zentului socialist, pentru viitorul 
luminos și largile orizonturi des
chise progresului și civiliza
ției societății noastre, vă 
asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, 
de hotărirea noastră fermă 
de a contribui cu întreaga 
putere de muncă și de creație 
la asigurarea mersului ascendent 
și la înflorirea României socia
liste. la înfăptuirea programe
lor de construire a socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră liberă, suverană și inde
pendentă.

LEGEA privind majori Pensiilor du asigurări sociala 
de stat pentru ihup® depusă si limită de vîrstă, a pensiilor 

pentru pierdea capacității de muncă si a pensiilor 
invalizilor de război

Marile rcallzăw Ah<nute în dezvoltarea economico-socială 
a tării profundei ?t °nsformări care au avut loc in moderniza
rea forțelor de Dr%ucție și a bazei tehnico-materiale, dinamis
mul și vigoarea 7-onomiei naționale asigură condițiile necesare 
pentru ridicară permanentă a bunăstării materiale și spiri
tuale a cetățenilor patriei, țelul suprem al politicii partidului 
și statului nostru.

în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, cores
punzător dezvoltării economico-sociale a tării, urmează a se 
majora pensiile de asigurări sociale de stat de pînă la 3 000 lei 
lunar, în medie cu 8 la sută, realizîndu-se creșteri mai mari la

Marea Adunare Națională a Republicii
Art 1. — (1) Pensiile de asigurări so

ciale de stat pentru munca depusă și 
limită de vîrstă de pînă la 3 000 lei lunar 
se majorează, în medie cu 8 la sută, 
acordîndu-se creșteri mai mari pensiilor 
mici.

(2) Pensia minimă pentru munca 
depusă și limită de vîrstă, pentru pen
sionarii cu vechime integrală, se ma
jorează de la 900 lei la 1 100 Iei lunar, 
respectiv cu 22 la sută, iar pensia medie 
crește de la 1873 lei Ia 2 000 lei lunar.

(3) Pensia minimă pentru munca 
depusă și limită de vîrstă, pentru pensio
narii cu vechime incompletă, care 
depus o activitate de cel puțin 10 ani
unități de stat, se majorează de la 550 lei 
la 800 lei lunar, respectiv cu 45.5 la 
sută, iar pensia medie crește de la 
1 079 lei la 1 160 lei lunar.

Art. 2. — Pensia minimă de asigurări 
sociale de stat pentru pierderea capaci-

Socialiste România adoptă prezenta lege, 
tații de muncă, gradul II de invaliditate, 
se majorează de la 600 lei Ia 800 lei 
lunar, respectiv cu 33 Ia sută.

Art. 3. — (1) Pensiile invalizilor de 
război în cuantum de pînă la 3 000 lei 
lunar se majorează, în medie cu 16,9 la 
sută, cu o creștere mai mare, de pînă la 
36,8 la sută, a pensiilor mici.

(2) Pensia minimă a invalizilor de 
război se majorează de la 550 lei la 
800 lei lunar, respectiv cu 45,5 la sută.

Art. 4. — în vederea majorării pensi
ilor, potrivit prevederilor prezentei legi, 
statul va aloca, în anul 1988, 300 milioa
ne lei, iar la nivelul unui an, circa

în 2 miliarde lei.
Art. 5. — Pensiile prevăzute la art. 

1—3 se majorează in următoarele etape :
a) la data de 1 august 1988, pensiile 

invalizilor de război ;
b) Ia data de 1 octombrie 1988, pensiile 

de asigurări sociale de stat pentru mun-

pensiile mici, precum și pensiile pentru pierderea capacității 
de muncă și pensiile invalizilor de război.

De majorarea pensiilor vor beneficia peste 97 la sută din 
totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, precum și 
invalizii de război.

Noile măsuri de majorare a penșiilor reflectă politica con
secventă a partidului și statului nostru de asigurare a unor 
condiții tot mai bune de viață celor care au depus o activitate 
îndelungată în muncă, de îmbinare armonioasă a veniturilor 
obținute direct din muncă cu cele din fondurile de asigurări 
6ociale.

In scopul reglementării măsurilor de majorare a pensiilor, 
în actualul cincinal,

ca depusă și limită de vîrstă de pînă la 
1 500 lei lunar și pensia minimă pentru 
pierderea capacității de muncă, gradul IX 
de invaliditate ;

c) la data de 1 martie 1989, pensiile 
de asigurări sociale de stat pentru munca 
depusă și limită de vîrstă cuprinse între 
1 501—3 000 lei lunar.

Art. 6. — Pensionarii cărora li se 
majorează pensiile potrivit prezentei legi 
vor beneficia, în continuare, de dreptu
rile de alocație de stat pentru copii, 
stabilite în condițiile legii pînă la data 
majorării pensiilor. De asemenea, chiriile 
pentru locuințe, stabilite potrivit pensi
ilor nemajorate, rămin nemodificate.

Art. 7. — Procentele de majorare a 
pensiilor, diferențiate pe etape și niveluri 
de pensii, precum și condițiile de apli
care a prevederilor prezentei legi se vor 
stabili prin decret al Consiliului de Stat.
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a fost prezentat de deputata 
Elena Pugna.

în cadrul dezbaterilor gene
rale comune asupra proiectelor 
de legi au luat cuvintul depu
tății Ioachim Moga, Maria Fluc- 
să, Simi'on Grama, Ștefan Ko- 
rodi, Vasile Uscat, Maria Gheor- 
ghe, Ion M. Nicolae, Ioan 
Toma, Elisabeta Săbău, Octavian 
Băsceanu, Ion Bogdan Băluță,

După discutarea pe articole 
a fiecărui proiect de lege, Ma
rea Adunare Națională a adop
tat, prin vot, în unanimitate, 
Legea cu privire la majorarea 
retribuțiilor personalului mun
citor și Legea privind majorarea 
pensiilor de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și li
mită de virstă, a pensiilor pen
tru pierderea capacității de 
muncă și a pensiilor invalizilor 
de război.

Elaborate din Inițiativa și sub 
îndrumarea permanentă a se
cretarului general al partidului.

președintele Republicii, măsu
rile cuprinse în cele două legi 
votate de Marea Adunare Na
țională au devenit posibile da
torită dezvoltării neîntrerupte a 
forțelor de producție, moderni
zării bazei tehnico-materiale a 
societății, creșterii venitului na
țional, ceea ce a asigurat condi
țiile necesare sporirii continue 
a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii — 
țelul suprem al politicii partidu
lui și statului nostru.

în continuarea ordinii de zi, 
tovarășul loan Sălăjan. pre
ședintele Comisiei constituțio
nale și juridice a M.A.N., a 
prezentat Raportul comisiilor 
permanente de specialitate ale 
M.A.N., care au examinat și 
avizat favorabil proiectul Legii 
privind statutul juridic al unită
ților socialiste pe baza princi
piilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare.

După discuția pe articole a 
proiectului, Marea Adunare Na

țională a adoptat, cu unanimi
tate de voturi, Legea privind 
statutul juridic al unităților so
cialiste pe baza principiilor au
toconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-finan- 
ciare.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi, secretarul preziden
țial și al Consiliului de Stat, to
varășul Dumitru Apostoiu, a 
prezentat expunerea asupra 
proiectelor de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzind nor
me cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

Deputatul Mihai Marina a 
prezentat raportul Comisiei con
stituționale și juridice a M.A.N., 
care a avizat favorabil proiec
tele de legi.

După discutarea pe articole. 
Marea Adunare Națională a vo
tat. în unanimitate, legile pentru 
aprobarea decretelor cuprinzind 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

Ordinea de zi fiind epuizată, 
președintele Marii Adunări

Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, a declarat Închise lu
crările sesiunii a Vil-a a celei 
de-a IX-a legislaturi.

Lucrările sesiunii s-au înche
iat intr-o atmosferă plină de 
însuflețire. Prin puternice a- 
plauze Și urale, deputății și in
vitații la sesiune au exprimat 
sentimentele de profundă dra
goste și prețuire pe care între
gul nostru popor le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea lor fermă, a tuturor 
oamenilor muncii de a răspunde 
grijii permanente a partidului și 
statului pentru creșterea bună
stării materiale și spirituale 
prin semnificative fapte de 
muncă, în vederea înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a planu
lui pe acest an și pe întregul 
cincinal, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului, pentru dezvoltarea per
manentă a patriei noastre so
cialiste.

(Agerpres)

Raportul comisiilor permanente de specialitate asupra proiectului legii privind 
statutul juridic al unităților socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitorești

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pre
ședinte al Republicii Socialisto 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

Examinînd proiectul Legii 
privind statutul juridic al uni
tăților socialiste pe baza princi
piilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare, comisiile permanen
te de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale constată că aceas
tă nouă reglementare se înscrie 
in preocupările conducerii de 
partid și de stat, personal 

« ale secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referitoare la întărirea continuă 
a autoconducerii muncitorești șl 
autogestiunii economico-finan- 
ciare a unităților socialiste.

Comisiile apreciază că în pro
iectul de lege sînt transpuse pe

și autogestiunii economico-financiare 
prezentat de tovarășul IOAN SĂLĂJAN, 

președintele Comisiei constituționale 
și juridice

plan legislativ hotărîrile Con
gresului al XIII-lea, ale Confe
rinței Naționale, orientările și 
sarcinile date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind spo
rirea atribuțiilor care se conferă 
oamenilor muncii, in tripla ca
litate de proprietari, producători 
și beneficiari, precum și răs
punderile lor deosebite în legă
tură cu conducerea directă și 
eficientă a fiecărei unități eco
nomice, cu gospodărirea judici
oasă a bunurilor din patrimo
niul acestora și desfășurarea 
întregii activități intr-o perfectă 
ordine și disciplină.

Comisiile consideră că preve
derile referitoare la organizarea 
de sine stătătoare și autonomia 
economico-financiară, la orga
nele proprii de autoconducere

și Ia patrimoniul distinct, ele
mente constitutive ale statutului 
de persoană juridică al unităților 
socialiste, vor asigura condițiile 
necesare pentru ca acestea să 
acționeze cu mai multă eficien
ță in vederea valorificării supe
rioare a mijloacelor materiale și 
bănești de care dispun. în acest 
context se apreciază că stabi
lirea atribuțiilor și răspunderi
lor consiliului oamenilor mun
cii, biroului executiv al acestuia, 
conducătorului unității în legă
tură cu gospodărirea eficientă 
și judicioasă a patrimoniului 
unităților din care fac parte sint 
de natură să ducă la creșterea 
preocupărilor pe toate liniile 
pentru executarea exemplară a 
obligațiilor asumate, pentru ob
ținerea unor rezultate econo
mico-financiare cit mai bune.

Comisiile relevă ca fiind deo
sebit de importantă pentru buna 
desfășurare a relațiilor dintre 
unitățile socialiste stabilirea 
răspunderii acestora în limita 
patrimoniului propriu și în con
dițiile legii pentru orice pagubă 
produsă ca urmare a neexecu- 
tării sau executării necorespun
zătoare a obligațiilor ce le re
vin potrivit Legii contractelor 
sau altor acte pe care le-au în
cheiat. în același timp, sînt a- 
preciate ca fiind de mare în
semnătate prevederile referi
toare la răspunderea proprie și 
exclusivă pentru actele lor a 
centralelor și unităților de co
merț exterior pentru executarea 
obligațiilor asumate prin con
tractele externe și realizarea 
drepturilor ce li se cuvin din a- 
cestea.

Avînd în vedere toate aceste 
considerente, comisiile avizează 
favorabil, în unanimitate, pro
iectul de lege și vă roagă, 
stimați tovarăși deputați, să-1 
adoptați in forma in care a fost 
prezentat.

LEGEA privind statutul juridic al unităților socialiste pe baza 
principiilor autoconducerii muncitorești si autogestiunii

în condițiile întăririi continue a autoconducerii muncito
rești, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării, oa
menii muncii, în calitate de proprietari, producători și bene
ficiari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale ale societății, 
poartă întreaga răspundere pentru conducerea directă și efi
cientă a fiecărei unități economice, pentru gospodărirea judi
cioasă a bunurilor din patrimoniul acesteia.

Unitățile socialiste,. în calitate de persoane juridice, răspund 
nemijlocit de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin, po
trivit legii și contractelor încheiate, urmărind valorificarea

Marea Adunare Națională a Republicii
Art. 1. — în Republica Socialistă 

România, potrivit Constituției și legilor 
țării, întreprinderile, centralele și cele
lalte unități socialiste sint organizate și 
funcționează pe baza principiilor auto
conducerii muncitorești, autogestiunii e- 
conomico-financiare și autofinanțării.

Art. 2. — în calitate de persoane juri
dice, unitățile socialiste au autonomie 
economico-financiară, organizare de sine 
stătătoare corespunzătoare obiectului lor 
de activitate, organe proprii de autocon
ducere, un patrimoniu distinct pe baza 
căruia asigură îndeplinirea planului și 
bugetului de venituri și cheltuieli pro
prii, stabilite potrivit legii, dreptul de a 
încheia contracte și alte acte juridice in 
cadrul relațiilor economico-sociale la 
care participă.

Dobîndirea și încetarea calității de 
persoană juridică se fac în condițiile 
legii. Sediul și denumirea persoanei ju
ridice se stabilesc prin actul de înfiin
țare.

Art. 3. — In conformitate cu princi
piile autoconducerii muncitorești, auto
gestiunii economico-financiare și autofi
nanțării, colectivele de oameni ai mun
cii, în calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari, participă nemijlocit la 
conducerea și bunul mers al întregii ac
tivități în unitățile din care fac parte și 
sînt obligate să asigure gospodărirea efi
cientă și judicioasă a patrimoniului aces
tora.

Consiliul oamenilor muncii răspunde 
nemijlocit de realizarea integrală a pro
ducției fizice planificate și a celorlalți 
indicatori de plan, valorificarea superi
oară a întregului potențial tehnico-pro- 
ductiv al unității, obținerea unei eficien
te maxime care să asigure acoperirea 
integrală a cheltuielilor din venituri,

superioară a mijloacelor materiale și bănești de care dispun, 
în mod corespunzător, în condițiile diversificării și extin

derii raporturilor comerciale internaționale, unitățile de comerț 
exterior poartă răspunderea proprie și exclusivă pentru execu
tarea obligațiilor asumate prin contractele externe și realizarea 
drepturilor ce le revin din acestea.

în scopul întăririi statutului juridic al unităților socialiste 
și delimitării răspunderii patrimoniale a acestora, inclusiv a 
unităților de comerț exterior în cadrul contractelor încheiate 
cu alte unități sau cu partenerii externi.

Socialiste România adoptă prezenta lege, 
constituirea fondurilor proprii, participa
rea intr-o măsură cit mai mare Ia satis
facerea necesităților generale ale econo
miei.

Biroul executiv al consiliului oameni
lor muncii, în calitate de gestionar co
lectiv al patrimoniului unității, asigură 
aducerea la îndeplinire a hotărîrilor con
siliului și răspunde dc luarea măsurilor 
necesare pentru utilizarea fondurilor 
materiale și financiare cu respectarea 
destinațiilor stabilite prin plan și buge
tul de venituri și cheltuieli, precum și a 
dispozițiilor legale.

Art. 4. — Directorul, directorul gene
ral sau alt conducător al unității socia
liste, după caz, poartă răspunderea di
rectă a gestionării întregului patrimoniu 
al unității, aplicind măsurile ce se im
pun pentru realizarea sarcinilor de plan, 
întărirea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă, respectarea hotărîrilor de 
partid și a legilor țării și angajează uni
tatea in raporturile cu persoanele fizice 
și juridice, precum și în fața organelor 
jurisdicționale.

Art. 5. — Consiliul oamenilor muncii, 
biroul executiv al acestuia, directorul, 
directorul general, respectiv conducăto
rul unității răspund in fața adunării ge
nerale a oamenilor muncii, forul suprem 
al proprietarilor și producătorilor, pen
tru modul de gestionare a patrimoniului 
și rezultatele economice obținute.

Art. 6. — în desfășurarea activității 
potrivit prevederilor planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
țării, unitățile socialiste își exercită in 
nume propriu drepturile și își îndepli
nesc pe proprie răspundere obligațiile 
legate de gospodărirea fondurilor fixe și 
a celorlalte mijloace materiale și bănești 
din patrimoniul lor.

De asemenea, unitățile socialiste răs
pund, în limita patrimoniului propriu și 
în condițiile legii, pentru orice pagubă 
produsă ca urmare a neexecutării sau 
executării necorespunzătoare a obliga
țiilor ce le revin potrivit legii, contrac
telor sau altor acte pe care le-au în
cheiat.

Art. 7. — Pe baza principiilor auto
conducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare și valutare, centra
lele care încheie contracte de comerț ex
terior, întreprinderile și celelalte unități 
de comerț exterior, în calitate de per
soane juridice, au autonomie în negocie
rea și Încheierea contractelor externe și 
poartă răspunderea exclusivă, în rapor
turile cu partenerii externi, pentru exe
cutarea obligațiilor și realizarea dreptu
rilor stabilite prin aceste contracte.

Art 8. — Centralele care încheie con
tracte de comerț exterior, întreprinderile 
și celelalte unități de comerț exterior 
răspund patrimonial pentru obligațiile 
ce le revin din contractele la care sint 
părți sau din alte acte și fapte juridice 
legate de activitatea proprie de comerț 
exterior și cooperare economică interna
țională.

Art 9. — Unitățile socialiste, inclusiv 
unitățile de comerț exterior, nu răspund 
pentru obligațiile altor unități.

Statul și nici un organ de stat nu răs
pund penti.-u < gațiile unităților socia
liste, fnclus-tr' . <e ' unităților de comerț 
exterior și nici acestea pentru obligațiile 
ce revin statului ori organelor de stat.

Răspunderea statului, respectiv a uni
tăților socialiste, pentru alte unități, 
poate fi angajată numai dacă și-au asu
mat această obligație in mod expres prin 
contracte, acorduri sau alte înțelegeri 
internaționale.
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‘ nortante măsuri și orientări pentru munca
(Urmare din . și viața poporului
reflectă politica 
nostru de asigurare.. . . ,tatului 
Pline intre toți oarn^J 11 “ 
creștere a nivelului dî"' 
♦regului popor. Acțiomrh,11 
ritul eticii și echității socia.j , 
urmărit cu precădere crește 
stanțiale pentru categoriile de’X 
nai cu retribuții mici. Este seim., 
cativ, in acest sens, faptul că reti 
buțiile mici vor fi majorate cu 33 la 
sută, iar pensiile mici in medie cu 
peste 40 la sută. In acest fel, re
tribuția tarifară minimă crește de la
1 500 lei lunar, cit este în prezent, la
2 000 lei lunar. Acest spor de 33 la 
sută reprezentînd cea mai mare 
creștere de retribuție din anii socia
lismului, contribuind în mod sub
stanțial la < chilibrarea veniturilor 
tuturor cate oriilor de oameni ai 
muncii, la p*> educerea diferențelor 
dintre retri. -cLii.

Secretarul eneral. al partidului a 
prezentat pe arg modul concret in 
care se va r aliza majorarea retri
buției personamlui muncitor. Intr-o 
primă etapă, intre 1 august și 1 
octombrie 1988, vor fi cuprinse in 
această acțiune de largi proporții 
peste 2.5 milioa ie persoane. Este 
vorba tocmai despre acele categorii 
de personal mu. :itor cu retribuții 
mici, mai cu seamă tineri aflați ' 
primii ani de activitate. Pînă 
sfîrșitul acestui an vor beneficia 
majorarea retribuției 4 470 000 
oameni ai muncii — reprezentînd_
Ia sută din totalul personalului mun
citor. In cursul anului 1989, între 1 
martie și 1 august vor fi majorate 
retribuțiile celorlalte categorii de 
personal muncitor, incheindu-se prac
tic această acțiune. Se va modifica 
astfel, la nivelul întregii economii 
naționale, raportul dintre retribuția 
minimă și cea maximă, de la 1 la 
5.35, cit este in prezent, la 1 - 
4.70, fapt ce reflectă atit respecta
rea principiilor eticii și echității so
cialiste, cit și asigurarea condițiilor 
pentru o judicioasă cointeresare ma
terială.

A fost relevat, de asemenea, mo
dul în care cresc pensiile — majo
rare de care vor beneficia peste 97 
la sută din totalul pensionarilor. 
Pensia pentru limită de virstă, cu 
vechime de muncă integrală, va fi in 
medie de 2 000 de lei. iar pensia mi
nimă va spori de la 900 lei la 1 100 lei 
lunar. In același timp, importante 
sporuri vor fi acordate pensionarilor 
cu vechime incompletă și celor care 
primesc pensii de invaliditate, pre
cum și invalizilor de război.

Făcînd referiri ,a caracterul social 
Si umanitar al acțiunii de majorare 
a retribuțiilor și pensiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat: 
,,Prin aceste măsuri se asigură rea
lizarea unor liotăriri importante ale 
Congresului al XIII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului 
privind creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor — țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm cu succes în România*1.

Așa cum a relevat secretarul ge
neral al partidului, aceste măsuri 
exprimă forța economiei naționale a 
României. Se dovedește, incă o dată, 
justețea politicii partidului de re
partizare judicioasă a venitului na
țional, a măsurilor practice de asi
gurare a unei rate înalte a acumu
lării, ceea ce a determinat atit creș
terea fondurilor pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, a industriei, 
agriculturii, științei, învățămintului, 
culturii, tuturor sectoarelor de acti
vitate, cit și a celor destinate ridi

în 
la 
de 
de
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cării nivelului de trai al populației.
Pe baza trainică a înfăptuirilor po

porului român, sub conducerea parti
dului, din 1965 și pină în prezent, a- 
ceste măsuri au putut fi aplicate in
tr-un moment in care se accentuează 
criza economică mondială. Importanța 
lor este cu atit mai mare, cu cit se tre
ce la aplicarea lor în condițiile stabi
lității prețurilor la bunurile de consum 
și la servicii și. in general, a prețuri
lor tuturor produselor, a chiriilor și 
"ără să se diminueze alocațiile de stat 

ntru copii. Așa cum a subliniat 
P"*ășul Nicolae Ceaușescu, la 
alț‘ a C.C. al P.C.R.. „aceasta, de 
asiguis(e singura cale pentru a 
pensiile. majorarea retribuțiilor și 
corespunda se reflecte in mod 
lor muncii, jn veniturile oameni- 
de cumpărat, ridicarea puterii lor 
națiuni**. bunăstării întregii

Dînd o înaltă
măsuri profund meciere acestor 
panții la dezbaterile'îs’te, partici- 
politice, in consens cii forumurile 
gîndi al întregului popoodul de a 
maț cerința ca acestei u expri- 
majorâri a veniturilor cortante 
muncii să i se răspundă penilor 
deni prin înfăptuirea integrală ăin- 
gramelor de creștere puternică1- 
productivității muncii. de îmbunăta 
țire a calității, de modernizare a 
producției și perfecționare a orga
nizării, prin asigurarea îndepli
nirii exemplare, la toți indica
torii. a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal. In spi
ritul Tezelor din aprilie, al idei
lor și orientărilor din expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, între
gul nostru popor este chemat să 
aducă o sporită contribuție la dez
voltarea intensivă, la un inalt nivel 
științific, a întregii activități eco
nomico-sociale. la ridicarea Româ
niei pe trepte tot mai înalte de pro
gres, de civilizație socialistă și comunistă.

I* n cuvtntările rostite, de Ia 
tribuna plenarei C.C. al 
P.C.R. șl in cadrul plena

rei Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit la unele probleme ale vie
ții internaționale. A fost reafirmată 
încă o dată, cu tărie, ideea funda
mentală că independența, suverani
tatea reprezintă constante ale politi
cii partidului și statului nostru.

Vorbind despre situația inter
națională actuală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
preocuparea profundă a Româ
nim pentru promovarea unei noi 
gîndirî și a unei noi politici in
ternaționale, care să pună capăt cu 
desăvirșire politicii de forță și dic
tat, de amestec în treburile interne 
ale altor state. în acest context, por
nind de la faptul că sesiunea specia
lă a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării s-a încheiat 
fără adoptarea unei hotărîri, igno- 
rîndu-se voința marii majorități a 
popoarelor lumii, președintele Româ
niei a arătat că țara noastră este 
decisă ca, împreună cu toate celelal
te forțe progresiste din întreaga 
lume, să acționeze neîncetat pentru 
înfăptuirea dezarmării și păcii, pen
tru lichidarea subdezvoltării — fac
tori hotărîtori pentru noi relații in
ternaționale. pentru realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

în spiritul constructiv, caracteristic 
Întregii politici externe a partidului 
și statului nostru, cu fermitate 
și responsabilitate politică au fost 
analizate și discutate în plenară 
unele manifestări, articole și decla

rații ostile României și construcției 
socialiste din patria noastră. Aceste 
manifestări ce au loc in Ungaria, in- 
tensificindu-se in ultimul timp, sint 
incompatibile cu normele de relații 
dintre state — și cu atit mai mult 
dintre state socialiste — cu înțelege
rile și acordurile dintre cele două 
țări. Sint manifestări care dăunează 
grav relațiilor reciproce și interese
lor reale ale celor două popoare, 
contravin cerințelor colaborării și 
destinderii, ale politicii de pace. Ca
racterul șovinist, naționalist, anti- 
românesc și antisocialist al acestor 
manifestări a fost denunțat cu fer
mitate, subliniindu-se nocivitatea 
lor. tendința de a reînvia practici 
vechi, condamnate irevocabil de is
torie, constituind un amestec groso
lan și inadmisibil în problemele 
interne ale României. S-a reliefat 
încă o dată caracterul constructiv al 
politicii externe a P.C.R. care — 
consecvent principiului că orice pro
bleme sau neînțelegeri trebuie abor
date ' și soluționate prin tratative 
între factorii împuterniciți — a pro
pus discutarea acestor evoluții noci
ve între delegații ale celor două 
partide. Din păcate s-au înregistrat 
noi manifestări antiromânești, sub 
patronajul organelor oficiale de 
partid și de stat. Respingînd cu 
♦oată fermitatea asemenea manifes

tă și ingerințe. conducătorul 
suinului și statului nostru a 
realiiat : „Tot aeea ce s-a
munca în Romania reprezintă 
iese jn^mună. iar toți cei ce locu- 
mâni cu țmânia sint cetățeni ro- 
aceleâși obÂea?i drepturi, dar și cu 
nu poate eMH ! Nimeni din afara 
ocupa de un g. Pretenția de a se 
tățeni români 1 D sau de ce-
triei noastre se țpți cetățenii pa- 
statului și partiduiuPa conducerea 
tatea noastră, se ocupîostru* socle" 
tru însuși, care, in mo#?9™1 n°s‘ 
iși hotărăște dezvoltarea f.mo!’.ljat,c1’ 
socialist și comunist !“. viitorul

Evocînd politica de indepei, ,ă 
pe care o promovează, fără n?.nla 
excepție, țara noastră in relay 
ile sale externe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat glas cu 
fermitate dreptului sacru, inviola
bil al poporului român și al Parti
dului Comunist Român de a rezolva 
de sine stătător, în spiritul democra
ției muncitorești-revoluționare. fără 
a admite nimănui amestecul în tre
burile: interne, sub nici o formă, pro
blemele construcției și dezvoltării so
cietății românești. în același timp, 
a fost reafirmată hotărîrea partidu
lui nostru, a întregului popor de a 
acționa constructiv pentru a dezvol
ta relațiile dintre cele două partide, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară, in in
teresul celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

La plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
în forumurile democrației mun

citorești-revoluționare, în Marea 
Adunare Națională au fost adoptate, 
in aceste zile, documente programa
tice de mare însemnătate pentru 
munca și viața poporului, pentru 
perfecționarea conducerii întregii ac
tivități economice și sociale. Este 
de cea mai mare însemnătate ca, 
acum, toate organele și organizațiile 
de partid, toate organismele demo
crației socialiste, întregul popor, în 
strînsă unitate in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să muncească cu 
forțe sporite pentru a asigura în
deplinirea integrală a programelor 
de dezvoltare multilaterală a patriei.

Puternică mobilizare a forțelor pentru 
a se asigura pretutindeni executarea tuturor 

lucrărilor agricole de sezon
TELEORMAN

Prășitul culturilor - pe un front 
mai larg și mai bine organizat!

în unitățile agricole din județul 
Teleorman săptămina aceasta este 
hotărîtoare pentru întreținerea cul
turilor. Facem această afirmație 
deoarece precipitațiile căzute și tem
peraturile în creștere au favorizat 
înmulțirea rapidă a buruienilor, iar 
unele culturi, cum sint floareâ-soare- 
lui și porumbul, au de pe acum o 
talie înaltă care ingreunează deja 
efectuarea prașilelor. Ca urmare a 
măsurilor inițiate de comandamentul 
județean al agriculturii, in ultimele 
zile a sporit numărul forțelor antre
nate la lucrările de întreținere a cul
turilor, prin mobilizarea, alături de 
cooperatori și mecanizatori, a altor 
locuitori ai satelor, precum și a oa
menilor muncii din întreprinderi și 
instituții.

Pe terenurile unităților din consi
liul agroindustrial Roșiori de Vede 
— unde suprafața ocupată de cultu
rile prășitoare se ridică la aproape 
8 700 hectare — am întîlnit pe solele 
ocupate de porumb, fasole, soia, 
floarea-soarelui și ricin o amplă 
concentrare de forțe umane. „Vo
lumul mare de lucrări ce trebuie 
efectuate in această perioadă — ne 
spune tovarășul Teodor Păunescu, 
președintele consiliului — a impus 
largi acțiuni de întrajutorare cu
forțe umane pentru efectuarea rapidă 
a prașilelor în toate unitățile. Sub 
îndrumarea permanentă a specialiș- 
țlor se urmărește atit distrugerea 
buruienilor, dar și menținerea densi
tăți, optime de plante la hectar, 
lucru esențial pentru obținerea unor 
recolte mari**. La efectuarea prașile
lor. alătyri de cooperatorii din Măl- 
dăeni, S\ejaru, Drăgănești de Vede, 
Vedea, se află și mulți navetiști din 
unitățile ețonomice din Roșiori de 
Vede, care au preluat in acord glo

BACĂU

Mai multă grijă pentru strînsul 
și depozitarea furajelor

Nicicînd în județul Bacău n-au 
existat atîtea resurse furajere ca in 
acest an. Pentru ca nimic să nu se 
irosească, comandamentul județean 
pentru agricultură a organizat, 
concomitent cu celelalte lucrări, o 
acțiune de masă pentru strin- 
gerea și depozitarea tuturor plan
telor furajere. Se adună finul 
de lucernă și trifoi, ierburile natu
rale și alte resurse care pot fi 
folosite in hrana animalelor. Ca ur
mare a hărniciei oamenilor, în luna 
iunie au fost depozitate aproape 
20 000 tone de furaje suculente, față 
de numai 9 900 tone cit prevedea 

bal unele suprafețe cultivate cu 
porumb, soia sau ricin. La coopera
tiva agricolă din comuna . Măldăeni, 
consiliul popular comunal a mobili
zat aproape 400 de locuitori — pen
sionari, navetiști, oameni ai muncii 
din alte sectoare neagricole — cărora, 
pe bază de contract-angajament, 
le-au fost repartizate în cimp supra
fețe de care răspund practic pînă la 
recoltare și eliberarea terenului.

Și in alte unități din consiliile 
agroindustriale Nanov, Turnu Măgu
rele. Zimnicea, Slobozia Mindra, 
Videle, se acționează cu toate forțele 
mecanice și umane la prășitul cul
turilor. Cu totul altfel se prezintă 
situația intr-o serie de alte unități 
din județ, printre care cele din Balta 
Sărată, Nicolae Bălcescu, Storobă- 
neasa, Licurioiu, Seaca, Ciolănești, 
Bragadiru, Suhaia, unde organele lo
cale de partid și de stat, consiliile 
de conducere ale cooperativelor 
agricole trebuie să facă mai mult 
pentru atragerea tuturor forțelor la 
prășitul culturilor. în primul rind 
este vorba de porumb, floarea-soare
lui, sfecla de zahăr, dar nu trebuie 
neglijate sub nici un motiv soia, 
fasolea, bumbacul, ricinul, nivelul 
recoltelor planificate puțind fi 
dijmuit de buruienile care s-au 
înmulțit. La C.A.P. Nenciulești, ce 
pildă, pe o solă cultivată cu soia, 
unde cultura de bază nu se distinsea 
de buruieni, nu am văzut la orek 15 
nici un cooperator cu sapa. în 
schimb, la sediul cooperativei nu
meroși oameni așteptau rezoVarea 
unor probleme care, desigur, și-ar fi 
putut găsi soluționarea Ia o oră mai 
tirzie.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

programul pe această perioadă. Cele 
mai mari cantități au fost realizate 
în cooperativele agricole și între
prinderile agricole de stat din con
siliile agroindustriale Dealu Morii, 
Sascut și Filipești. Tot în această 
perioadă s-a încheiat prima coasă 
la lucernă și trifoi — întreaga can
titate de fin fiind depozitată cu grijă 
în finării. în prezent se execută cea 
de-a doua coasă la trifoliene și pri
ma coasă la finețele naturale. Se 
lucrează atit mecanic, cit și ma
nual. In majoritatea comunelor care 
au suprafețe mari de finețe naturale 
au fost organizate echipe de cosași 

care lucrează zi lumină la recoltat, 
strînsul și transportul finului.

Lucrîndu-se în acest fel, in unită
țile agricole din consiliile agroin
dustriale Izvoru Berheciului, Răcă- 
ciuni și Sascut s-a încheiat prima 
coasă pe finețele naturale, iar în uni
tățile din consiliile Parincea, Dealu 
Morii și Filipești această lucrare este 
pe sfîrșite.

O atenție deosebită se acordă de 
pe acum bunei gospodăriri a fura
jelor. „Cu excepția vacilor aflate in 
ultima lună de gestație, toate cele
lalte bovine se află in tabere la 
pășunat — ne spune tovarășul Ni
colae Chițac, directorul Asociației 
economice intercooperatiste pentru 
creșterea vacilor cu lapte din consi
liul agroindustrial Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. în felul acesta am reușit 
ca de pe o suprafață relativ mică 
cultivată cu trifoliene să depozităm 
pînă acum aproape 400 tone de fin 
și semifîn de bună calitate. Aceasta 
în condițiile creșterii producției de 
lapte cu aproape 50 la sută față 
de plan". în baza furajeră a unită
ții o formație specială lucrează tot 
timpul la transportul și depozitatul 
finului, iar în cimp cosașii adună 
lucerna și ierburile de pe pajiștile 
naturale și cultivate. Asemenea oa
menilor din această asociație proce
dează și cooperatorii, precum și 
crescătorii de animale din comunele 
Ștefan cel Mare, Gura Văii, Coțo- 
fănești, din același consiliu agroin
dustrial, ca și cei din comunele 
Parincea și Ungureni din consiliul 
agroindustrial Parincea. Răchitoasa 
și Glăvănești din consiliul agroin
dustrial Podu Turcului. Pe lingă 
finurile de trifoliene sau cele de pe 
pajiștile naturale, in unitățile amin
tite au fost adunate ierburile din 
livezi șl vii ori de pe marginea șo
selelor, precum și mari cantități de

SATU MARE

Recoltarea cartofilor - în conformitate
cu graficele stabilite!

Recoltatul celor 900 hectare de car
tofi timpurii constituie, in momen
tul de față, una din acțiunile majore 
în unitățile agricole din județul Satu 
Mare, de reușita căreia depinde atit 
Îndeplinirea obligațiilor privind 
livrările la fondul pieței, cît și a 
sarcinilor la export. Primele coope
rative agricole de producție care au 
trecut la recoltat sint cele situate în 
zona nisipurilor, unde cartofii au 
fost plantați mai devreme și au 
ajuns repede la maturitate. Este 
vorba de cooperativele agricole Sa- 
nislău. Foieni, Urziceni. Tiream, Ve- 
zendiu, cărora, de săptămina trecută, 
li s-au adăugat și cele din Cămin, 
Dindești, Andrid. Pișcolț. Petrești, 
precum și Asociația legumicolă Satu 
Mare și altele.

După cum ne informează tovarășul 
Nicolae Babici. directorul Trustului 
județean al horticulturii, recoltatul 
este temeinic organizat: după dislo

frunzare și cetină de brad și alte 
plante care pot constitui hrană pen
tru animale.

In contrast cu situația din aceste 
unități ni s-a părut cea din coope
rativele agricole Cașin, Bogdănești, 
Sănduleni. care deși dispun de su
prafețe mari de finețe naturale au 
depozitele aproape goale. La Cașin, 
de exemplu, s-a adunat pină acum 
finul de pe numai 20 de hectare din 
cele aproape 400 hectare de finețe 
naturale existente, iar la Sănduleni, 
în apropierea bazei furajere, finul 
stă in brazdă de multă vreme, 
aproape acoperit de otavă. De alt
minteri, situația la recoltatul tine
telor naturale nu este prea bună pe 
ansamblul județului, deoarece din 
cele circa 10 000 de hectare au fost 
recoltate pină la data raidului doar 
5 200 hectare, cele mai mari rămi- 
neri în urmă inregistrindu-se in 
unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Moinești, Helegiu, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Heme- 
iuș. Este necesar, totodată, să fie 
impulsionată și executarea celei 
de-a doua coase la trifoliene, îr.tru- 
cit in unitățile din consiliile agro
industriale Helegiu și Moinești aceas
tă lucrare nici măcar nu a incejut. 
Ca urmare a acestor neajunsuri, pe 
județ nu s-a realizat pînă acum re
cit 26 la sută din cantitatea de li
nuri necesară pentru perioada ie 
stabulație. Situația multor unitțți 
care în iarna trecută au rămas fân 
furaje trebuie să fie de invățăturt 
atit conducerilor comunelor respec 
tive, cît și organelor județene di 
specialitate și să ia măsuri opera 
tive pentru a strînge de pe cîmp 
acum, și nu la toamnă, toate resur 
sele furajere existente.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii*

catul mecanic, cartofii sînt culeși 
așezați în saci de echipele de c 
peratorl participante la această 
portantă acțiune. Ca urmare, i 
vederea din graficul pe luna 1 
— de a se recolta o cantitate de 
tone, in baza căreia fiecare ur 
are obligații clare și ferme — 
de pe acum depășită cu pest 
tone, urmind ca întreaga sup 
cultivată cu cartofi timpurii 
recoltată pînă la 15 iulie. Ritm 
ținut de recoltare este impui 
cerința de a se trece neîntîf 
terenurile eliberate la se 
culturilor duble de legurr 
plante furajere — porumb ș ,
guri — care constituie, de f s
sarcina de plan a cărei ii 1
nu mai suferă nici o 0d

Octav GRUF 5
corespondentul 5!‘
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
din 28 iunie 1988

(Urmare din pag. I)
ocuparea statornică a partidului, a secretarului 
său general pentru creșterea permanentă a 
bunăstării tuturor categoriilor de cetățeni, pen
tru asigurarea unor condiții de trai tot mai 
bune ceior ce au muncit o perioadă îndelunga
tă in diferite sfere de activitate.

Ca urmare, pensiile de asigurări sociale de 
stat pentru munca depusă și limită de vîrstă 
de pină la 3 000 lei lunar se majorează în me
die cu 8 lă sută, iar pensia minimă de la 900 
de lei la 1 100 lei lunar, respectiv cu 22 la 
sută. Fondurile necesare majorării pensiilor la 
nivelul unui an sînt de circa 2 miliarde lei, iar 
fondul to'tal pentru pensii depășește 35 miliar
de lei, fiind de 9 ori mai mare față de 1965.

Prin aplicarea noilor măsuri de majorare a 
retribuției personalului muncitor șl a pensiilor, 
practic toți cei care au contribuit și contribuie 
la realizarea planurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, la progresul multilateral al 
patriei vor beneficia de venituri sporite, înfăp- 
tuindu-se Ostfel una din prevederile importante 
ale Programului de creștere a nivelului de trai 
in cincinalul 1986-1990.

3. Plenara aprobă și își însușește, în 
unanimitate, aprecierile și orientările 
cuprinse în cuvîntarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la unele 
probleme ale vieții internaționale.

Plenara a subliniat că politica externă a par
tidului și statului nostru Corespunde în cel mai 
înalt grad aspirațiilor supreme ale națiunii 
rv'^stre, de pace și colaborare, de dezarmare, 

i primul rînd de dezarmare nucleară, de 
•'ănare Pe cale pașnică a problemelor gra- 

e și Complexe ce confruntă omenirea, de edi
ficare a Unei.lumi mai bune și mai drepte, fără 
arme și fără războaie pe planeta noastră.

Plenara exprimă înalta apreciere pe care co
muniștii, întregul popor o dau rolului 
și contribuției determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea 
politicii externe a partidului și statului nostru 
.socialist. Slujind cu inepuizabilă energie și de
votament patriotic interesele vitale ale poporului 
român, cauza edificării socialismului și comu
nismului în țara noastră, a păcii și colaborării 
internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
afirmat în conștiința omenirii ca personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, militant 'de 
frunte al mișcării comuniste și muncitorești, 
Erou al păcii, luptător neobosit pentru promo
varea destinderii, dezarmării, securității, înțe
legerii și conlucrării pașnice, pentru triumful 
idealurilor de libertate, independență și progres 
ale tuturor națiunilor.

Plenara a reafirmat hotărirea comuniștilor, a

HOTĂRÎREA 
"’inarei Consiliului National al Frontului 

Democrației și Unității Socialiste 
din 28 iunie 1988

întregului nostru popor de a face totul pentru 
promovarea fermă a politicii externe a partidu
lui și statului nostru, a inițiativelor și acțiunilor 
României, ăle tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, consacrate păcii și dezarmării, în
tăririi colaborării, securității și înțelegerii în 
Europa și în întreagă lume.

Plenara susține și aprobă întru totul 
considerentele și aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la schimbul 
de scrisori intre Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar în legătură cu situația creată 
în relațiile româno-ungare.

In spiritul politicii consecvente de colaborare 
și înțelegere a partidului nostru, plenara își 
manifestă acordul deplin cu inițiativa șl pro
punerea avansată de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român privind organizarea 
unei intilriiri a delegațiilor Comitetelor Centrale 
ale Partidului Comunist Român și Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, pentru a se discută 
situația care s-a creat în relațiile româno-Unga- 
re - ca urmare ă acțiunilor unilateral între
prinse de partea ungară — și a se stabili mă
surile în vederea lichidării acestor stări nega
tive de lucruri și asigurării dezvoltării, in con
tinuare, o raporturilor dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Comitetul Central consideră Ca deosebit de 
grav faptul că, și după schimbul de scrisori 
dintre cele două partide - în care a fost ex
primată dorința discutării căilor de îmbunătăți
re a relațiilor bilaterale -* în R. P. Ungară au 
continuat să se facă declarații. Să se publice

Adoptînd noi ți importante hotărîri menite să impulsioneze și mai pu
ternic eforturile întregului popor în construcția socialistă și în ridicarea nivelului 
său general de bunăstare și civilizație, plenara adresează comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, întregii națiuni chemarea de a acționa, cu dăruire și abne
gație, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea exemplară a orientărilor și indica
țiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndepli
nirea, la un nivel calitativ superior, a sarcinilor de plan în industrie, în con
strucții, la export și desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor din 
agricultură, pentru transpunerea neabătută în viață a tuturor obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, a politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru realizarea hotărîrilor istorice ale 
Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale a’e Partidului Comunist 
Român, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pâmîntul patriei, 
pentru afirmarea tot mai puternică a României, ca țară liberă, demnă și înflo
ritoare, în rindul națiunilor lumii.

rice stabilite de Congiesul al Xlll- 
lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Totodată, plenara a adus un Cald 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic, savant de 
prestigiu internațional, pentru con
tribuția deosebit de importantă ce 
o aduce la elaborarea și aplicarea 
in viață a planurilor de dezvoltare 
economico-socială a țării, la pro
movarea în producție a cuceririlor 
științei și tehnicii, la dezvoltarea 
invățămîntului și culturii, a vieții 
spirituale în patria noastră.

In cadrul plenarei, s-a apreciat 
că documentele dezbătute și mă
surile adoptate - parte integrantă 
a amplelor prefaceri economico-so- 
ciale, inaugurate de istoricul Con
gres al IX-lea al partidului - sînt 
menite să traducă în viață, în ac
tuala etapă, teza potrivit căreia 
socialismul se făurește cu poporul 
și pentru popor, teză elaborată de 
tovarășul Nicolaei Ceaușescu și 
care a descătușat uriașele energii 
creatoare ale celor ce muncesc, fi
ind totodată o contribuție de mare 
importanță la dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste se angajează să acțio
neze cu dăruire și răspundere revo
luționară, cu elan patriotic pentru 
a da viață sarcinilor și orientărilor 
cuprinse in expunerile secretarului 
general al partidului, pentru reali
zarea minunatelor planuri și pro
grame de dezvoltare economico-so
cială a țării, de ridicare a nivelu
lui de trai și de civilizație al între
gului popor.

2. Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste dă o înaltă apreciere și 
aprobă cu aleasă mîndrie patrio
tică noile propuneri privind majo
rarea retribuțiilor personalului 
muncitor și a pensiilor în anii 
1988—1989, măsuri care reflectă pu

ternicul potențial al economiei 
noastre naționale, rezultatele stră
lucite obținute în toate sec
toarele de activitate, exprimînd, 
totodată, adincă recunoștință față 
de grija profund umanistă a 
conducerii partidului nostru, perso
nal a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului - țelul suprem, esența 
noii orînduiri sociale care o edifi
căm cu succes pe pâmîntul scum
pei noastre patrii.

Subliniind că măsurile adoptate 
se întemeiază pe principiile eticii 
și echității socialiste, în numele 
organizațiilor de masă, obștești și 
profesionale, al reprezentanților tu
turor claselor și categoriilor socia
le, plenara a dat glas angajamen
telor de a răspunde prin fapte, 
prin realizări deosebite în toate 
domeniile, noilor măsuri de crește
re â veniturilor, de ridicare a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului.

3. Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste a dat expresie adeziunii 
unanime a întregii noastre națiuni 
față de politica internă și externă 
a partidului nostru, față de strălu
citele inițiative ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu puse în slujba 
păcii, înțelegerii $i colaborării în
tre păpoăre, făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste a evidențiat Cu deosebită 
satisfacție realizările obținute de 
tara noastră în perioada construc
ției socialiste, cu deosebire în anii 
eroici de după Congresul al IX-leă 
âl partidului, în dezvoltarea indus
triei și agriculturii, în creșterea ve
nitului național și, pe această bază, 
in înflorirea învățămîntului, științei 
și culturii, în modernizarea locali
tăților rurale și urbane, în asigura

tot felul de materiale denigratoare cu privire la 
politica României, ău apărut noi manifestări 
cu caracter șovinist, naționalist, antiromânesc 
și antisocialist, unele dintre ele organizate cu 
aprobarea și chiar sub patronajul organelor 
oficiale de partid și de stat din această țară.

Comitetul Central susține ferm poziția expri- ' 
mată în legătură cu aceste probleme de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și declară că partidul și 
poporul nostru resping și vor respinge întot
deauna orice încercare de amestec în treburile 
noastre interne, de încălcare a principiilor și 
normelor vieții internaționale, ale relațiilor din
tre țările socialiste.

Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român apreciază că este în interesul 
celor două țări - al României și Ungariei - al 
tuturor țărilor socialiste, să se pună neintîrziât 
capăt acestor acțiuni profund dăunătoare, să se 
facă totul pentru ca raporturile româno-ungare 
să se dezvolte în spiritul conlucrării, Încrederii 
șl bunei vecinătăți, pe baia principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, a Celor
lalte principii înscrise în Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență ■ mutuală dintre România 
și Ungaria, precum și în alte documente co
mune.

Plenara Comitetului Central reafirmă — și cu 
acest prilej - că poporul, român, în spiritul tra
diționalei sale politici de bună vecinătate, nu
trește sentimente de prietenie față de poporul 
ungar și își exprimă încrederea Că problemele 
grave apărute in relațiile româno-ungare vor fi 
depășite cit mai grabnic, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei și prestigiului socia
lismului, înțelegerii și colaborării.

rea unei noi calități a muncii și 
vieții poporului nostru, liber, inde
pendent și suveran, care își fău
rește cu demnitate, de sine stătă
tor, propriul său viitor.

Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S., dînd o înaltă apreciere 
politicii internaționale a partidului 
și statului nostru, care exprimă nă
zuințele și interesele supreme ale 
poporului român, susține, cu fermi
tate inițiativa Comitetului Centra* 1 
al partidului nostru și propunerile 
cuprinse în scrisoarea adresată 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, de a se pune capăt manifes
tărilor ostile României, de denigra
re a realizărilor oamenilor muncii 
din țara noastră, de amestec in 
treburile interne ale României și 
necesitatea instaurării între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară a unor re
lații normale ce trebuie să carac
terizeze raporturile dintre cele două 
țări socialiste, vecine.

mb președinția tovarășului 
zolae Ceaușescu, secretar gerie- 

il al Partidului Comunist Român, 
(reședințele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
in ziua de 28 iunie 1988 a avut loc 
plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

1. Consiliul Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, organism larg-democratic al 
societății noastre socialiste, în nu
mele organizațiilor de masă, ob
ștești și profesionale pe care le re
prezintă, practic al tuturor forțelor 
sociale și politice ale țării, și-a 
exprimat adeziunea totală și pro
funda recunoștință față de magis
tralele expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite la ședin
ța Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c., 
la Consfătuirea cu cadrele de bază 
din domeniul muncii organizatorice, 
ideologice și politico-educative, 
precum și în cadrul celorlalte or
ganisme ale democrației noastre 
muncitorești-revoluționare. De ase
menea, plenara și-a însușit și a 
aprobat în unanimitate ideile., a- 
precierile, concluziile - străbătute 
de un înalt patriotism și responsa
bilitate comunistă, de deosebită în
semnătate principială și practică 
- din cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. și la plenara Consiliu
lui Național al F.D.U.S. Plena
ra Consiliului Național al F.D.U.S. 
a dat o înaltă apreciere aces
tor documente politice, concepte
lor, ideilor și aprecierilor pe 
care le cuprind, însemnătății 
lor excepționale pentru perfec- 
’ionărea, în continuare, a orga- 
•Izării și conducerii procesului re- 
oluționar, pentru orientarea activi

tății în direcțiile prioritare și con
centrarea eforturilor spre realiza
rea exemplară ă obiectivelor Isto

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste a reafirmat voința celui 
mai larq organism politic al țării 
de a uni și mai strîns întregul po
por în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului, erou între eroii 
neamului, de a acționa cu întrea
ga răspundere pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială, pentru perfecționarea 
și modernizarea întregii activități, 
pentru dezvoltarea continuă a de
mocrației muncitorești-revoluționa
re, intensificarea muncii politico- 
educative, pentru transpunerea 
exemplară in viață a orientărilor 
de mare perspectivă istorică pri
vind procesul revoluționar de în
făptuire a hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
a comunismului în România.

Cronica zilei
Miercuri, președintele Marii Adu

nări Naționale, Nicolae Giosan, a 
primit delegația Grupului parlamen
tar pentru relații de prietenie R.F. 
Germania—România, condusă de 
Klaus Rose, președintele grupului, 
care efectuează o vizită in țara 
noastră.

Oaspeții au avut, de asemenea, în
trevederi cu Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și la conducerea 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

A fost prezent Helmut Matthias, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit, în aceeași zi, uh dineu în 
onoarea parlamentarilor vest-ger- 
mani.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Ca

nadei, miercuri dtipă-amiază a avut 
loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară și un film documentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A fost prezent. Saul Grey, amba
sadorul Canadei lâ București.

★
Lâ Biblioteca Centrală Universi

tară din Capitală a fost deschisă, 
miercuri, o expoziție de carte știin
țifică din Republica Federală Ger- 
mahia, reunind peste 300 de titluri 
din domeniile matematicii, fizicii, 
chimiei, biologiei, medicinei. lingvis
ticii, lucrări de istorie, filozofie, li
teratură.

A fost prezent Helmut Matthias, 
ambasadorul R.F. Germania lâ Bucu
rești.

★
Agerpres informează că minis

trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România a comunicat am
basadorului R.P. Ungare la Bucu
rești că, începind cu data de 1 iu
lie 1988, încetează activitatea Con
sulatului general al Republicii Popu
lare Ungare de la Cluj-Napoca și se 
închide.

Consulatul general român de Ia 
Debrețin și-a incetat activitatea din 
ianuarie 1985.

(Agărpres)

-------------DE ,ZIUA lUVĂȚĂTORULUD-------------

Profesorul-model și promotor 
al spiritului revoluționar

Printr-o frumoasă tradiție, la 30 
iunie, in fiecare an, se sărbăto
rește „Ziua învățătorului", dedi
cată tuturor celor care îndrumă 
primii pași ai tinerilor aflați pe 
băncile școlilor in universul cu
noașterii. Aceasta constituie un 
bun prilej de evidențiere a muncii 
pline de responsabilitate, a pasiu
nii revoluționare, patriotice în in- 
fâpțttfteă politicii partidului în do
meniul invățămintului. de prezen
tare și evaluare a realizărilor ob
ținute in procesul instructiv-educa- 
tiv desfășurat de-a lungul unui an 
școlar, de definire a sarcinilor și 
răspunderilor pentru ridicarea pe 
un plan calitativ superior a acti
vității viitoare. Tn acest moment de 
bilanț se regăseăc intr-o sinteză 
semnificativă eforturile de perma
nenta perfecționare, devotamentul 
minunaților noștri dascăli, reali
zările remarcabile în munca de 
formare, instruire și educare a În
tregului tineret, in ridicarea nive
lului de cunoștințe âl întregului 
popor.

în deplin acord cu structurile 
vieții economice și sociale din 
țara noastră, inVățămintul româ
nesc a cunoscut, in epoca inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
partidului, o perioadă de prefaceri 
revoluționare, de modernizare și 
așezare pe o bază realistă, in coh- 
formitate cu necesitățile actuale și 
de perspectivă ale societății. Sub 
directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NifOlâe Ceaușescu, a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămin- 
tului, școala contemporană șl-â 
afirmat cu tărie in acești ani ca
racterul anticipativ, devenind as
tăzi cu adevărat o instituție capa
bilă să răspundă în mod eficient 
solicitărilor multiple, complexe și 
uneori imprevizibile ăle existenței 
sociale, nivelului de dezvoltate e- 
conomică, numeroaselor aspecte pe 
care pregătirea forței de muncă le 
impune. In concepția secretarului 
general al partidului, integrarea 
organică a invățămintului cu cer
cetarea și producția reprezintă răs
punsul dat de procesul instructiv- 
educativ desfășurat în Școlile de 
toate gradele cerințelor complexe 
așezate in fața tiheretului dih 
România contemporană. Pus în 
practică, îndeosebi in ultimii 15 ăni, 
beneficiind de permanente îmbu
nătățiri, prin îndrumarea nemij
locită, orientările și indicațiile de 
excepțională valoare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu, acest 
concept a devenit o structură sta
bilă și totodată elastică, una care 
conferă procesului de invățămint 
din țara noastră originalitate, ca
pacitate de adaptare rapidă Ia nou, 
eficiență economică, participare ac
tivă la procesul de modernizare a 
societății în ansamblul ei. Eficien
ta sistemului românesc de învăță- 
mînt se probează, in primul rînd, 
prin faptul că absolventul de liceu

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
BOX. în turneul internațional de 

box de la Albena (Bulgaria), spor* 
tivul român Rudei Obreja s-â cla
sat pe locul intii la categoria mij
locie mică, M. Nițulescu (categ. se- 
mlmijlocie) și D. Dumitrescu (categ. 
semiușoară) s-aU situat pe locul ăl 
doilea, iar Giani Gogol (categ. ușoa
ră) a ocupat loctil trei.

VOLEI. în finala turneului inter
național masculin de volei de la In
glewood (California), selecționata 
S.U.A. a întrecut cu scorul de 3—2 
(11—15, 14—16, 15—9, 15—16, 15—4)
echipa U.R.S.S. Pe locul trei s-a cla
sat reprezentativa Franței, învingă
toare cu 3—1 (7—15, 15—12, 15—3, 
15—11) in partida cu formația Ja
poniei.

ATLETISM 0 în concursul , interj 
național de atletism de la Lapinlahti 
(Finlanda), kenyanul Julius Kariuki 
a ciștigat cursa de 3 000 m, cu timpul 
de 7'52'*09/100, sprinterul american 
Marty Koulle a trecut primul linia

Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIK
Realegerea dumneavoastră în funcția de președintă al Republicii Islanda 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune 
Urări de succes în activitatea dumneavoastră.

Exprim convingerea că bunele relații dintre România și Islanda se vor 
dezvolta în continuare, în folosul popoarelor român și islandez. al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul filipinez mi se alătură în a vă adresa sincere mul
țumiri șl expresia sentimentelor noastre de gratitudine pentru amabilul me
saj de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a indepen
denței noastre.

La rindul nostru vă exprimăm aceleași sentimente și vă adresăm dum
neavoastră cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului român 
progres și prosperitate.

CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

tv
20.00 Telejurnal
20,20 în pregătirea plenarei C.C. âl 

P.C.R. •— Un amplu și însuflețitor 
program pentru perfecționarea în
tregii activități (color) • Necesi
tatea intensificării educației . pa
triotice, revoluționare pentru irio- 
bilizarea maselor de. oameni âi 
muncii in vederea Înfăptuirii e- 
xemplare a sarcinilor de plan, a 
întregii politici interne și externe

vremea
Ihstitutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 30 iunie (oră 20) — 3 iulie 
(ofa 20). în țară: Vremea va fi caldă, 
iar cerul variabil. Pe alocuri vor cădea 
ț>loi sub formă de averse însoțite, izo
lat, de descărcări electrice in majori
tatea regiunilor, frecvența lor fiind 
tnai mare in zonele deluroase și mai

de astăzi are posibilitatea, datori
tă pregătirii sale practice, să se in
tegreze imediat și nemijlocit în 
producție, să devină un muncitor 
specialist cu un larg orizont de 
cunoaștere, format in strictă core
lație cu necesitățile procesului pro
ductiv, ăle ramurii economice pen
tru care a optat. Mai mult decit 

( atit, școala a devenit ea insăși un 
factor productiv, nu numai prin 
calitatea sa de a forma conștiințe, 
de â educa și instrui inteligențe, 
ei prin implicarea directă in pro
ducție, adesea prin finalizarea unor 
proiecte și lucrări îndrăznețe. Pla
nurile de producție ale unităților 
școlare nu mai sint. de mult sim
bolice, ele repreâentînd concreti
zarea muncii efective, a deprinde
rii „pe viu" a meseriei de către 
elevi, in ateliere școlare nu o dată 
înzestrate și organizate pe flux 
tehnologic, cu rezultate adesea re
marcabile. A invăța și a munci 
pint verbe care, în cele mal multe 
instituții de invățămint, se conjugă 
fericit — ceea ce înseamnă efi
ciență economică și sociala, dra
goste pentru muncă, educație in 
spirit revoluționar, formare a gîn- 
dirii creatoare.

Pentru a fi la nivelul unor atari 
cerințe de permanentă perfecționa
re, școala contemporană dispune de 
o bază materială deosebită, de un 
cadru generos, ca și de mijloacele 
didactice adecvate, la nivelul ce
lor mai perfecționate metode pe
dagogice. Tehnologia învățării, a- 
daptată elastic scopurilor propuse, 
a cunoscut și ea în acești ani o 
reconsiderare substanțială, pornind 
de la rolul și funcțiile educatoru
lui. Profesorul modern nu mai este 
astăzi doar un simplu transmițător 
de informații, ei factorul esențial 
de formare și modelare a persona
lității elevului. Accentul pe latura 
formativă, prioritatea tehnicilor de 
învățare activă, a mijloacelor de 
transmitere a instrumentelor cu
noașterii, de operaționalizare a 
acestora decurg firesc din necesita
tea de a face dih viitorul absolvent 
nu doar un simplu executant, ci un 
otn Capabil să Valorifice in mod 
superior fondul de cunoștințe și 
deprinderi, educat în spiritul dra
gostei și devotamentului față de 
patrie, de partid și popor, pregătit 
temeinic, cu o cultură generală so
lidă și capabil el însuși de un efort 
de autoperfecționare, de asimilare 
și adaptare la nou. Prpfesor în 
toată puterea cuvintului, indiferent 
de nivelul la care predă, de la 
dascălul care își deprinde elevii cu 
„alfabetul învățării" în ciclul pri
mar la cadrul didactic universitar, 
este acela care reușește Să-i de
termine pe tineri să Urmeze dru
mul cunoașterii, modelind conști
ințe in permanent șl rodnic dialog 
cu solicitările complexe ale reali
tății. Păstrăm, fiecare dintre noi, 
vie în suflet imaginea profesorului 
adevărat, acela care reușește in 
orice împrejurare să fie convingă
tor. adresirtdu-se deopotrivă inteli
genței Și sensibilității, memoriei și 

de sosire în proba dâ 100 m în 
10”34/106, iar finlandezul Ari Suho- 
nen și-a adjudecat victoria in proba 
de 800 m cu l’47”30/106. • în ca
drul concursului internațional de a- 
tletism de la Belfast, engleza Lori 
McCoglan a ciștigat proba feminină 
de 3 000 m, cu timpul de 8’42”50/10â, 
întrecind-o pe cunoscuta recordma
nă norvegiană Ingrid Kristiansen, 
clasată pe locul doi, cu 8’43”59/106, 
Proba masculină de 100 m plat a re
venit sprinterului englez Linford 
Christie — 10”17/100. 0 La Eberstadt 
(R.F. Germania), vest-germanul Car
lo Tranhardt a ciștigat proba de să
ritură in înălțime, cu 2,34 m.

BASCHET. în Olanda a început 
turneul de calificare pentru competi
ția masculină de baschet a Jocurilor 
Olimpice din acest an. Iată rezulta
tele înregistrate in prima zi : Olan
da — Irlâhda 104—67. Spania — 
Mărea Britanie 98—64 ; R.F. Ger-

â partidului $1 statului nostru
20.40 Timp și anotinip în agricultură
20.50 Școala Epocii Nicolae Ceaușescu 

(color). ,,să crești și să educi 
pentru viitorul patriei*4

21,10 Roman foileton ,,Prietenii nu se 
aleg“ (color). Ecranizare â roma
nului omonim al scriitorului Boris 
Pavlenko. Producție a Televiziunii 
sovietice. Preniieră pe țară. Cu : 
Vladimir Ivașov, Andrei Tolubeev. 
Alexandr Mihailicenko. AleXândr 
Arjilovski, Victor Tarașov. Regiâ ; 
Boris Sadurski. Ultimul episod

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

ales după-amlaza. Izolat, cantitățile de 
apă pot depăși 20 litri pe metru pă* 
trat in 24 de ore. Vîntul va sufla slab 
pinâ la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, 
iar cele maxime între 22 și 32 grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri, ceață 
slabă dimineață. în București j Vremea 
va fi caldă, iar cerul variabil. Condiții 
de ploaie sub formă de aversă după- 
amiezele. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 17 și 19 grade, iar cele 
maxime între 27 și 30 de grade.

imaginației, știind să 
Stimuleze și să pună 
spiritul creator, să e 
să creeze capacitates 
absolut necesară omi 
poran. Acestea sint. 
obiective comune al 
instructiv-educativ ; 
realizarea lor in mo 
arl<;ci’af. j?șt£ nc«<M<i x 
continuu de ăiiinpărtec 
dăruire exemplară in 
tivitate didactică. Per 
feSor bun, un cadru 
dern, acțiunea de pe 
înnoire a cunoștințelo 
celor și tehnicilor 
orizontului de cunoștir 
ce. â adaptării o*' t- 
tele concrete m c 
încetează inda "‘n .sa'® 
unei etape da după 
nii, legată ln exercita 
unui grad' eventual 
expuneri didactic. 1 
Politic Ex 'a ședința 
din 29 apr«cutlv al c 
lucru cu d’e Ș* ța G0! 
din dom<acUvul •* cad tnrî-A trtjniile activita 
tive seci U P«
lui, tova;e‘ar“l general 
sublinia Nicolae ........
perfecțio inca ° data necesitatea 
nue, ași narji. Profesionale conti- 
în p mijării și mai ales punerii 
cunr . lică, aplicării creatoare a 
namj nțelor noi, izvorite din di- 
țara * realității contemporane din 
lor îoastrâ. Educarea educatori- 
Steâ K,e ° sarcină ce trebuie să 
rest' ™ numai in atentia factorilor 
{er''ponsabili cu activitatea de per- 
co ționare a cadrelor didactice, ci 
cj nstituie datoria esențială a fie- 
pr uia dintre cei aflați la catedră. 
a^ofesorul trebuie să fie cel mai 
STjropiat și convingător model de 
p. ririt revoluționar, pentru că nu- 
/.iai în acest fel va putea să în
deplinească misiunea nobilă de for
mare a unor tinere generații capa
bile de performanțe, a constructo
rilor de nădejde ai societății so
cialiste. Profesorul este personali
tatea exemplară din imediata apro
piere a copilului, omul care îi dă 
încredere și a cărui dăruire îi este 
pilduitoare, efigie a spiritului re
voluționar în acțiune.

în adunările dedicate, âstăzi, 
sărbătoririi „Zilei învățătorului" 
vor fi evidențiate desigur succesele 
obținute de cadrele didactice in 
educarea comunistă, revoluționară 
a tinerei generații, de pregătire a 
forței de muncă necesare econo
miei naționale, de ridicare a nive
lului de cultură, de progres și civi
lizație al întregului nopor. Șe re
găsesc in aceste rezultate munca 
plină de pasiune, devotamentul 
învățătorilor și profesorilor, cărora 
le adresăm felicitări și urări de 
noi succese în complexa muncă de 
educare a tineretului, de fău
rire a unor personalități puternice, 
formate în spiritul celor mai înal
te exigențe ale epocii de profunde 
Jransformări revoluționare pe care 

trăim.

— Turcia 89—82. Italia — Fin-
ȘAIÎ 109~76-

de șah’’ După 11 runde, in Turneul 
se desfâ Pentru „Cupa mondială", ce 
fort se ?oara în orașul francez Bel- 
lumii Gar> menține lider campionul 
urmat de ‘ Kasparov cu 8,5 puncte,

TENIS Elvest <7>5 Puncte), 
nefavorabilă'Perturbate de vremea 
ternic), Întrec <Ploaie vînt Pu*
țional de teni.eriJ,e turneului mterna- 
continuat cu cs de la Wimbledon au 
optimile de fl,se"e de, Partide din 
simplu bărbați. ale probei de
competiției. ves.In ace^ M a 
Kuhnen, situat pe barmanul Patrick 
mondială, a furniza?™1 9°.m .16rarl?a 
minindu-1 pe amei 0 ^priză, eți- 
Connors, unul dintre l'lcanul J‘ ly 
rul de 5—7, 7—6, 7—6. ’yOT 
sferturile de finală ale , 
nine. Steffi Graf a el?
6—3, 6—1 pe Pascale : 
Chris Evert cu 6—3. 7—6 
Sukova.



ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR ORIENTUL MIJLOCIU

PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII
MAREA BRITANIE: în favoarea eliminării 

armelor nucleare de pe teritoriul țării
LONDRA 29 (Agerpres). — Parti

cipantele la Conferința națională a 
femeilor membre ale Partidului 
Laburist s-au pronunțat pentru 
eliminarea armelor nucleare de pe 
teritoriul Marii Britanii și edificarea 
unei lumi denuclearizate. Delegatele

la conferință au cerut ca fondurile 
irosita în scopuri militare să fie a- 
locate pentru finanțarea unor pro
grame sociale, de educație și ocro
tirea sănătății — relatează agenția 
T.A.S.S.

AUSTRALIA : Demonstrații pentru lichidarea 
bazei militare de

CANBERRA 29 (Agerpres). — De 
cîteva zile continuă demonstrațiile 
pe care militanțil pentru pace sosiți 
din diferite regiuni ale Australiei le 
organizează la North-West Cape, ce- 
rlnd lichidarea acestei baze militare, 
folosite In cea mal mare par
te de autoritățile militare ame
ricane pentru urmărirea sateliților

la North-West Cape
militari șl a submarinelor americane. 

Potrivit unui sondaj organizat de 
alianța „Poporul pentru dezarmare 
nucleară", doar 20 la sută din popu
lația țării se pronunță pentru men
ținerea acestei baze, iar 50 la sută 
din cei chestionați s-au pronunțat 
pentru trecerea ei sub control mili
tar australian.

FILIPINE: Opoziție crescîndă față de prelungirea 
acordului privind bazele militare ale S.U.A.

MANILA 29 (Agerpres). —- In Se
natul filiplnez se înmulțesc luările 
de poziție împotriva prelungirii 
acordului — care expiră în 1991 —
privind statutul bazelor militare ale 
S.U.A. de pe teritoriul Fllipinelor — 
Informează agenția P.N.A.

Orice discuții viitoare privind sta
tutul acestor baze, a spus sena
torul Rene Saguisag, trebuie să por
nească de la faptul că Senatul, pre
cum șl prevederile constituționale se 
opun extinderii acestui acord.

Adunarea Generalâ a O.N.U. a hotărit proclamarea

„Deceniului internațional pentru reducerea 
urmărilor dezastrelor naturale"

NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărit să proclame ulti
mii 10 ani ai acestui secol Dece
niul International pentru reducerea 
urmărilor dezastrelor naturale. In 
perioada respectivă se va acorda o 
atenție specială impulsionării co
operării pe plan mondial in pri
vința căilor de atenuare a conse
cințelor dezastrelor naturale. Se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a numit un grup

de 25 oameni de știință și experți 
guvernamentali, din diverse părți 
ale lumii, care îl vor ajuta în pre
gătirea marcării acestui deceniu, al 
cărui obiectiv este scăderea numă
rului victimelor omenești și a dau
nelor materiale și sociale provoca
te de dezastrele naturale, in spe
cial tn țările In curs de dezvol
tare, informează Departamentul 
pentru informații publice al O.N.U. 
(D.P.I.—O.N.U.).

principalul
informației

i anuale a Comitetului pentru 
al O.N.U.

NAȚIUNILE ' 
— C-earea unei 
tio—, . mal ji 
. Ta’uI tnfiui dOTTiwni 'fitu.i 
cațlilor cons -> 
al ordinii de „ 
a Comitetului j 
O.N.U., care a

York. Noua ondine este urgent ne
cesară pentru eliminarea dezechili
brelor dintre țările dezvoltate șl cele 
în curs de dezvoltare In acest dome
niu — a declarat președintele comi
tetului. Pablo Barrios, la deschiderea 
reuniunii.

Președintei! 
orientări

ibwe despre principalele

HARARE 29 (A| 
cuvintul în ședinți 
lucrărilor celei de
partamentului, pre 
cii Zimbabwe. Ro 
prezentat principal 
politicii interne și 
El a arătat că in 
următoare, forul lef 
na o serie de legi n 
rească eficienta in 
miei. învățămîntului 
nătătii.

Robert Mugabe a

ne și externe a țării
dată, că o încetinire a cursei inar- 
îărilor ar putea determina redirec- 
onarea unor uriașe investiții spre 
ezvoltarea socială și economică. El 
caracterizat situația actuală din 

frica australă drept periculoasă și 
cplozivă. Președintele Zimbabwe a 
indamnat regimul de la Pretoria 
intru acțiunile sale agresive și 
stabilizatoare șl a cerut comunită- 

internaționale in ansamblul ei să 
mă in aplicare sancțiuni cuprin- 
toare și obligatorii împotriva 
S.A.

LU

c
20 000 000 ! La at 

mărul imigranțiloi 
zent in țările capit 
pa occidentală și S

Despre acești 
străină", denumiți 
cind era mare nevo 
citori-oaspeți", aci 
vorbește decit atunci 
plă ceva rău" — 
„LE MONDE". De 
despre asemenea pe 
țările unde se află ii 
stituie categoria s 
lipsită de drepturi ț 
tată ?

La marile reuniuri 
nale așa-zișii promoti 
ai drepturilor omulu 
semnificativă tăcere 
acestor persoane. Ei 1 
diversiune, aducînd îi 
zuri" din alte țări. Or 
privește pe imigri 
vorba doar de citeva 
de un număr de cetăt 
pășește de aproape p? 
lația Danemarcei - 
populația Suediei.

Dacă în țările 
imigranților es' 
oficial, în scb’ 
tală pot fi 
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• Largă susținere a ideii convocării unei conferințe Interna
tionale de pace în Orientul Mijlociu • Lucrările seminarului 
„Drepturile inalienabile ale poporului palestinian", organizat 
sub auspiciile O.N.U. • Reuniunea O.S.P.A.A. de solidaritate 

teritoriile arabe ocupate
riile ocupate au evidențiat încă 
dată urgența găsirii unei soluții 
conflictul arabo-israelian.

în primele intervenții, vorbitorii 
au condamnat măsurile represive ale 
autorităților israeliene din teritoriile 
ocupate. Ei au insistat asupra nece
sității convocării unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, sub auspiciile O.N.U. și în 
conformitate cu rezoluțiile organi
zației mondiale, la care să participe 
toate părțile implicate, inclusiv 
O.E.P., ca unic reprezentant legitim 
al poporului palestinian.

cu revolta populară din
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— La O.N.U. s-au încheiat lucrările 
«eminarului internațional cu tema 
„Drepturile inalienabile ale poporu
lui palestinian". Participanțil la dez
bateri și-au exprimat profunda în
grijorare în legătură cu situația 
periculoasă care se menține In Orien
tul Mijlociu ca urmare a 
stării conflictuale și a 
violență comise de Israel 
ile arabe ocupate.

In rezoluția adoptată
panți s-a subliniat că revolta popu
lației palestiniene din Cisiordania șl 
Gaza, care durează de șapte luni, 
reprezintă o dovadă a hotărîril po
porului palestinian de a opune re
zistență forțelor de ocupație. Pro
blema materializării drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian 
rămîne cheia conflictului din Orien
tul Mijlociu, se arată In document. 
O pace atotcuprinzătoare, . , 1
trainică in regiune nu poate fi reali
zată fără autodeterminarea palesti
nienilor, fără crearea unui stat pa
lestinian propriu, în condițiile re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate.

Participanțil la seminar s-au pro
nunțat in unanimitate pentru convo
carea de urgență a unei conferințe 
Internaționale de pace in Orientul 
Mijlociu, urmind ca aceasta să fie 
organizată pină la finele anului 1988.

perpetuării 
actelor de 
în teritori-
de particl-

justă și

NICOSIA 29 (Agerpres). — La Ni
cosia s-au deschis lucrările unei re
uniuni în sprijinul revoltei populare 
palestiniene din teritoriile 
inițiată de O.S.P.A.A. (Organizația de 
Solidaritate a Popoarelor 
tice).

Intr-un mesaj adresat 
țllor, secretarul general 
Javier Perez de Cuellai-, 
că ultimele evenimente din

PARIS

ocupate.
Afro-Asia-
parti cipan- 
al O.N.U., 
a subliniat 

terito-

o 
la

CAIRO 29 (Agerpres). — Japonia 
sprijină ideea desfășurării unei con
ferințe internaționale de pace 
problama Orientului Mijlociu «ub 
egida O.N.U., cu participarea pa
lestinienilor, al căror reprezentant 
legitim este Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, a subliniat mi
nistrul japonez de externe, Sosuke 
Uno, într-o declarație difuzată 
Cairo, la încheierea turneului său 
state ale regiunii.

ln

la 
in

al
și Gaza, ocupate de Is

In teritoriile de pe malul vestic 
Iordanului 
rael, a continuat mișcarea de protest 
a populației palestiniene.

Ca urmare a grevei generale de
clarate la Începutul săptămînii, activi
tățile comerciale și transporturile au 
fost paralizate, relatează agențiile 
de presă. Forțele de ocupație și-au 
intensificat acțiunile represive, a- 
vind loc ciocniri între militarii israe- 
lieni și demonstranți tn orașele Na
blus. EI Khalil și Jezine, precum și 
in zonele învecinate acestora. Mani
festații au fost înregistrate, de ase
menea, tn taberele de refugiațl pa
lestinieni din regiune. Peste 100 de 
palestinieni au fost răniți.

(Agerpres)

tn sprijinul intensificării 

cooperării interafricane
Intîlnlrea la nivel Înalt 

a țărilor airicane 
de limbă portuqheză

BISSAU 29 (Agerpres). — în cu- 
vintările rostite în cadrul celei de-a 
VIII-a întîlniri la nivel înalt a țări
lor africane de limbă portugheză, 
președinții Angolei. Mozambicului și 
Guineei Bissau au pus accentul a- 
supra necesității întăririi solidarității 
și intensificării cooperării dintre 
statele respective.

Pe ordinea de zi a lntîlnlrii se 
află înscrise, între altele, o analiză 
a rezultatelor recentei reuniuni cva- 
dripartite de la Cairo consacrată 
Africii australe — la care au parti
cipat reprezentanți ai Angolei. Cubei. 
R.S.A. și S.U.A. — și a perspective
lor de pace în sudul Africii.

în discursul său. președintele An- 
golel. Jose Eduardo dos Santos, a 
declarat că țara sa va continua seria 
de negocieri consacrate rezolvării si
tuației din Africa australă. El a 
subliniat că Angola nu va accepta 
niciodată amestecul străin in aface
rile interne și nu va permite să fie 
subminată suveranitatea națională. 
Trupele regimului sud-african con
tinuă să ocupe o parte din teritoriul 
țării și refuză să se retragă, a preci
zat președintele angolez, adăugind 
că țara sa va căuta să ajungă la o 
Înțelegere echitabilă prin care să fl» 
garantată securitatea națională.

La reuniunea de la Bissau parti
cipă șefii de stat sau de guvern din 
Angola. 
Guineea 
Tome și

Republica. Capului Verde, 
Bissau, Mozambic ți Sao 

Principe.

Raportul prezentat de Mihail Gorbaciov

Componența noului
PARIS 29 (Agerpres). — Compo

nența celui de-al doilea guvern fran- 
oez condus de primul-ministru socia- i 
list, Michel Rocard, a fost anunțată la 
Paris de către secretarul general al 
Palatului prezidențial, Jean Louis 
Bianco.

Principalele portofolii din cabine- i
tul anterior au revenit acelorași ti
tulari, intre aceștia fiind confirmați i 
In funcții Lionel Jospin In calitate i

i guvern francez
de ministru al educației naționale, 
cercetării și sporturilor, Pierre Be
regovoy. ca ministru al economiei, 
finanțelor și bugetului, Roland 
Dumas — ministru al afacerilor ex
terne, Pierre Joxe — ministru de 
interne, și Jean Pierre Chevenement, 
ministru al apărării.

Lista guvernului cuprinde B mi
niștri de stat, 15 miniștri și 10 mi
niștri delegați.

in problema cipriotă
NICOSIA 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului. Ghiorghios Vas- 
siliou, a declarat că noua Inițiativă 
a secretarului general al O.N.U. de 
reluare a dialogului intercomunitar, 
după doi ani de imobilitate, consti
tuie o ocazie favorabilă pentru de
pășirea actualului impas în care se 
află problema cipriotă — relatează 
agenția cipriotă de presă C.N.A. 
El a reamintit că guvernul cipriot 
a acceptat propunerile procedurale 
făcute de Perez de Cuellar pentru 
începerea negocierilor intre liderii 
comunităților greco-cipriotă și turco- 
cipriotă tn vederea soluționării 
globale a problemei, poziție salutată 
pe plan internațional.

r
AGENȚIILE DE PRESA 
w - pe scurt

lejul sesiunii Comisiei mixta alge- 
riano-libiene.

n

LA ULAN BATOR au Început 
miercuri convorbirile dintre Jam- 
btn Batmunh, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, șl Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, care întreprinde o 
vizită oficială de prietenie in Mon
golia. Sînt examinate probleme ale 
dezvoltării relațiilor bilaterale șl 
aspecte de interes reciproc ale vie
ții internaționale.

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ, ale cărei lucrări s-au înche
iat la Paris, a hotărît convocarea 
Conferinței Naționale a partidului 
Ia 12 și 13 noiembrie 1988.

CONGRESUL AL IV-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST MAL
TEZ a fost convocat pentru peri
oada 15—17 iulie.

CONTINUE COLABORAREA ini
țiată In 1986, In cadrul coaliției 
guvernamentale. Căpitanii regenți 
vor anunța, in următoarele zile, 
data primei sesiuni a Consiliului 
Mare și General (Parlamentul), 
constituit in urma alegerilor legis
lative de la sfîrșitul lunii mai, In 
cursul căreia va fi prezentat pro
gramul guvernului.

BILANȚUL CATASTROFEI FE
ROVIARE DE LA PARIS. In to
tal 59 de persoane și-au pierdut 
viata în urma coliziunii a două 
trenuri de pasageri în gara Lyon 
din zona suburbană a Parisului. 
Aceasta este una dintre cele mai 
grave catastrofe feroviare petre
cute la Paris. Oficialitățile fran
ceze au anunțat că alte 32 de per
soane rănite se află în spital, din
tre care 19 stnt în stare gravă.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că în rapor
tul prezentat la oea de-a XlX-a Con
ferință Unională a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., s-a referit pe larg la 
măsurile întreprinse în U.R.S.S., în 
ultimii ani, in vederea dezvoltării 
economice și sociale, precum și în 
alte domenii. In ultima perioadă, a 
arătat el, dezvoltarea economiei se 
intensifică treptat. Anul trecut, în
tregul spor al venitului național s-a 
obținut — pentru prima dată — pe 
seama creșterii productivității mun
cii și a reînceput creșterea venituri
lor reale ale oamenilor muncii. Ten
dința spre însănătoșirea situației so- 
cial-economice se afirmă pe larg șl 
în acest an, a continuat vorbitorul, 
adăugind : In pofida elementelor po
zitive. situația în economie se 
schimbă lent, mai ales dacă ne refe
rim la rezultatul final — nivelul de 
trai al poporului. Printre cauze au 
fost citate existența vechilor șabloa
ne economice, tendința de a se men
ține metodele administrative de co
mandă, rezistența față de nou.

In ce privește politica economică 
externă, a arătat raportorul, acordăm 
prioritate relațiilor cu țările socialis
te, vom acționa și In direcția lărgirii 
legăturilor economice cu țările capi
taliste și cu țările în curs de dez
voltare, pe baza avantajului reciproc. 
In acest domeniu se promovează, de 
asemenea, linia spre colaborare largă 
și complexă în domeniul științei, al 
tehnicii și producției, a menționat 
M. Gorbaciov.

Abordînd problema activizării prin 
toate mijloacele a potențialului spi
ritual, intelectual al societății sovie
tice, raportorul a arătat că în dezvol
tarea științei și tehnicii s-au înre
gistrat deja transformări pozitive, 
însă, deocamdată, situația nu s-a 
putut schimba radical. In raport se 
preconizează elaborarea unui pro
gram de schimbări radicale în sfera 
învățămîntului și educației.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. s-a referit, in continuare, 
la problemele relațiilor internațio
nale, la inițiativele luate de Uniunea 
Sovietică în ultimii ani în domeniul 
politicii externe. S-a relevat că in 
domeniul politicii externe a U.R.S.S. 
s-a intîmplat ca hotărîri dintre cele 
mai- importante să fie luate fără 
consultarea cuvenită cu prietenii. A- 
ceasta — a subliniat M. Gorbaciov — 
a determinat o reacție neadecvată la 
evenimente internaționale și la 
tica altor state șl, uneori, chiar 
zii greșite.

Raportul s-a ocupat apoi de 
blemele perfecționării organizării 
puterii, conducerii politice și demo
crației în U.R.S.S. Raportorul a subli
niat că în U.R.S.S. este necesară o 
asemenea organizare a puterii și 
conducerii în care ultimul cuvînt — 
decisiv — să-I aibă Întotdeauna po
porul, iar procesele autoconducerii și

autoreglementăril societății să aibă 
un cimp cit mai larg de manifestare. 
Viața pune cu toată acuitatea in fața 
noastră sarcina regenerării puterii 
depline a sovietelor de deputați al 
poporului. Politica partidului — eco
nomică, socială, națională — trebuia 
să se înfăptuiască, în primul rînd, 
prin sovietele de deputați ai poporu
lui, ca organe ale puterii populare. 
Este important ca rolul sovietelor, ca 
organe reprezentative ale poporului, 
să fie întărit cu autoritatea parti
dului prin recomandarea pentru 
funcția de președinte al sovietelor, 
de regulă a primilor secretari ai co
mitetelor de partid respectiva — a 
relevat vorbitorul.

în continuare, M. Gorbaciov a pre
zentat spre dezbaterea conferinței 
propunerile cu privire la organizarea 
activității șl împuternicirile organe
lor supreme ale puterii sovietice. în 
context, vorbitorul s-a referit la al
cătuirea unui nou organ suprem re
prezentativ al puterii de stat — Con
gresul deputaților populari al 
U.R.S.S. — care să se reunească o 
dată pe an pentru a soluționa cela 
mai importante probleme constitu
ționale, politice și social-economlca 
ale vieții țării.

Raportorul s-a oprit, totodată, 
asupra problemelor dezvoltării și 
perfecționării activității sindicale, a 
Comsomolului, a femeilor, a organi
zațiilor obștești.

Subliniind că problemele activi
tății partidului și ale rolului său 
conducător se află in ultimul timp 
în centrul atenției societății, M. 
Gorbaciov a relevat că aceasta con
stituie încă o confirmare convingă
toare că poporul leagă de partid 
speranțele sale de viitor. P.C.U.S, 
trebuie să-și înfăptuiască pe deplin 
funcțiile și sarcinile de forță condu
cătoare a societății — a spus rapor
torul —, dar tocmai acest lucru im- 

a se dezbat» 
al activității 

actuale.

A

poli- 
decl-

pro-

pune necesitatea de 
conținutul concret 
partidului in condițiile 
Partidul trebuie să-și restructureze 
activitatea, stilul, metodele și formele 
de muncă, de la organizația de bază 
pînă la Comitetul Central.

Raportul consideră că numeroase 
fenomene negative din cadrul narti 
dului sint legate de faptul c. 
tralismul democratic a fost, 
anumită etapă, în maMrtnăsur o - 
stituit prin centrismul birocrat, 
ceea ce a dus la încălcarea serioasa 
a normei leniniste, potrivit cărei: 
organele de partid trebuie să te afli 
sub controlul maselor, la slăbire; 
rolului organelor alese ale partldu 
lui, la creșterea peste măsură i 
aparatului de partid.

în final, raportorul ■ relevat 
Noi considerăm socialismul drept 
orinduire a umanismului real, a 
tentic, o orinduire a unei econon 
eficiente și dinamice, o orinduire 
echității sociale riguroase, a inalt 
morale și a înaltei culturi, a puter 
populare autentice.
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C.E.E.. Grecia continuă să blocheze aplicarea „pachetului'

i 11L
PARTIDUL COMUNIST ȘT PAR

TIDUL DEMOCRAT-CREȘTIN DIN 
SAN MARINO AU CONVENIT SA

LA VIENA a avut Ioc, miercuri, 
o nouă întîlnire tn cadrul 
țărilor 
membre 
șovla ți 
vi re la

consul- 
statelor 
la Var- 
eu pri- 

mandatulul 
viitoarelor negocieri referitoare la 
reducerea trupelor și armamentelor 
din Europa de la Atlantic la 
Urali.

reprezentanților 
ale Tratatului de 
țărilor N.A.T.O.

elaborarea

CONVORBIRI ALGERIANO-LI- 
BIENE. Președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid, i-a primit pe 
Abdel Salam Jalud, membru al 
conducerii revoluționare a Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste, aflat la Alger, cu pri-

ÎN LEGĂTURĂ cu ATENTA
TUL DE LA ATENA. Organizația 
clandestină greacă autointitulată 
„17 Noiembrie" și-a asumat respon
sabilitatea pentru asasinarea ata
șatului naval al ambasadei ameri
cane din Atena. Diplomatul ame
rican a fost ucis marți ca urmare a 
exploziei unei bombe plasate tn au
tomobilul său.

SUB PRESIUNEA UNOR LARGI 
CERCURI ALE POPULAȚIEI, AU
TORITĂȚILE DE LA SEUL au 
fost nevoite să anunțe punerea in 
libertate a circa 40 de deținuți po
litici. Agențiile de presă mențio
nează că este vorba de o „punere 
tn libertate condiționată" și că în 
închisorile sud-coreene se află în 
prezent peste 1 900 de deținuți po
litici. J

privind prețurile agricole comunitare
BRUXELLES 29 (Agerpres). — 

Grecia continuă să blocheze apli
carea „pachetului" referitor la pre
turile agricole comunitare. în cam
pania 1988—1989, adoptat săptămina 
trecută, la Luxemburg. După cum 
informează agenția EFE. comisia de 
experți a C.E.E., care urma să con
cretizeze. sub formă de regulament, 
hotărîrea de principiu convenită la 
24 iunie în capitala luxemburgheză, 
se vede confruntată cu opoziția ele
nă. care apreciază că prevederile la 
nivel comunitar nu tin cont. în mod 
echitabil, de interesele agricultorilor 
greci. Agenția menționată precizează 
că dacă pînă la 1 iulie — dată la 
care se preconiza intrarea tn vigoare 
a noilor tarife — nu se va ajunge 
la o soluție de compromis, autorită-

tile de resort ale C.E.E. vor f.ner 
te să aplice doar parțial ac 
privind prețurile produselor agi% 
comunitare.

Calcule... 
aproximative

O agenție internațic 
presă transmitea, zile 
te, din Londra, la ru 
fapte diverse, următoa 
„Șomerul James Hua 
virstă de 50 de ani, s-< 
sa ia un -aperitiv- in 
unei rețele de magazine ăi 
tare și, ca pedeapsă, a fost

■ ' ît

CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
ranța și marginalizarea 
ii ale vieții de imigranti

V

„Afară cu străinii!" 
Extremiștii de dreapta 

în acțiune
La 15 iunie, ziare din citeva 
cidentale au anunțat că unul 
ganismele Pieței comune — 
sia europeană — a propui 
ia in discuție adoptarea unor 

isuri împotriva intensificării ten- 
ițelor rasiste și xenofobe".

țări 
din 
Co- 
„să

deportarea străinilor ți nu pentru 
exterminare, mesajul lor xenofob 
are la bază aceleași teorii ca cele 
ale hitleriștilor din trecut" — 
scrie revista „NEWSWEEK". Toc
mai această situație a determinat 
Comisia C.E.E. să se sesizeze și, ca 
urmare, să recomande adoptarea 
unor măsuri de ordin legal, judi
ciar, informațional și educativ pen
tru ,.a suprima rasismul și ura față 
de străini in țările Comunității 
(vest) europene".

Dezvăluiri ale presei occidentale
espre ce este vorba 1
1 țările Pieței comuna, tn »pe- 

în R.F.G., Franța, Marea Bri- 
e, ca și în alte țări, ca Austria, 
eția, Suedia, unde numărul imi- 
iților este destul de mare, au 
adesea demonstrații de protest 
otriva prezenței „străinilor", 
! ar lua locurile de muncă ale 
ihlonilor. în realitate, în peri- 
i de „boom" economic, cind 
rea de brațe de muncă era 
e. Imigranții au fost solicitați 
iceptați, mai ales că lor le erau 
rvate cele mai grele, cele mai 
dare și cele mai periculoase 
e ; o dată Insă cu agravarea 

.ției economice și creșterea nu- 
îlui șomerilor, pentru localnicii 
un Ioc de muncă au devenit 

itoare și asemenea slujbe. în 
e condiții, sub lozinca „Afară 
irăinii", s-au intensificat acțiu- 
rasiste și xenofobe ale parti

de dreapta, neofasciste. 
ar dacă elementele de dreapta 
ronunță acum numai pentru

Presa occidentală amintește că, 
tn urmă cu doi ani, organe superi
oare ale C.E.E. ~ ...............
terial și 
bourg — 
similară 
adoptării 
segregației 
toate acestea, în ____
cînd s-a adoptat declarația, situa
ția imigranților s-a înrăutățit. Oara 
noile declarații de intenții și reco
mandări ale Comisiei C.E.E. vor da 
alte rezultate ? — se întreabă unele 

, ziare din Europa occidentală.

Consiliul minis- 
parlamentul de la Stras- 
au lansat o declarație
prevăzînd „necesitatea 
de măsuri împotriva
față de străini". Cu 

cei doi ani de

„Victime ale celei 
mai crunte exploatări"

Presa americană informează des
pre modul cum se aplică în S.U.A. 
așa-zisul „Imigration Reform and 
Control Act". Această lege, vizind 
peste șase milioane de „imigranți 
ilegali" din Statele Unite, era me
nită — potrivit aprecierii unor

tiare — „să limiteze afluxul de 
imigranți în S.U.A." și „să identi
fice pe străinii fără documente le
gale. ocupind alte slujbe decit cele 
manuale necalificate, pentru a le 
elibera in vederea ocupării lor de 
către americani". Dintre cel vizați, 
doar o mică parte din imigranți 
au fost însă in măsură să răspundă 
normelor cerute pentru a obține 
dreptul de muncă. Cei mai mulți 
nu s-au prezentat în fața organelor 
competente și, ca atare, trăiesc în 
situația de „ilegali", in pericol să 
fie descoperiți și expulzați. Aceștia 
sînt victime ale celei mai crunte 
exploatări. Profesorul David Wlis- 
sbrodt, de la Universitatea din 
Minnesota, relata in fața unei Co
misii a O.N.U. pentru drepturile 
omului că „fermieri americani lip
siți de scrupule exploatează singe- 
ros mii de muncitori imigranți, 
plătindu-le sume infime sau neplă- 
tindu-i deloc pentru multe ore de 
muncă istovitoare, uneori maltra- 
tindu-i sau chiar ucigîndu-i atunci 
cind încearcă să fugă. Asemenea 
abuzuri, petrecute în special în zo
nele de răsărit ale Statelor Unite, 
privesc anual circa 10 000 de mun
citori. Mulți dintre aceștia sint 
aduși ilegal în S.U.A. de agenți 
cunoscuți sub numele de «coyoți», 
cărora imigranții trebuie să le plă
tească o taxă de circa 1 000 do
lari". Profesorul Wlissbrodt a pre
cizat că deține aceste date de la 
muncitorii imigranți.

Indezirabili — Indiferent 
de locul unde s-ar afla

Despre dificultățile serioase cu 
care se confruntă imigranții tn 
R.F.G. a relatat pe larg Gilnter

Maltratarea imigranților - o scenă oare poate fi frecvent Intîlnită tn 
cartierele diverselor orașe din țările occidentale, unde locuiesc și mun

citori străini (reprodusă după publicația „Horizont")

Wallraff în volumul Intitulat i „Pe 
scara cea mai de jos", apărut tn 
editura Kiepenheuer & Witsch. Imi
granții formează și subiectul fil
mului „Hrană pentru dragoni" 
(„Drachenfutter") al regizorului 
Jan Schiitte, care este și co-scena- 
rist.

Acțiunea se desfășoară tn portul 
Hamburg și ara ca protagonist un 
tinăr pakistanez, Shezad, nevoit, în 
lipsa 
vîndă 
noapte . _
redus și temîndu-se tot timpul că va 
fi descoperit și expulzat. Se îm
prietenește cu un tinăr, de aseme
nea Imigrant, pa care il ajută să

unui permis de muncă, să 
trandafiri în localuri de 

in schimbul unui cîștig

plece tn America, în speranța că 
acolo „va fi mai bine". Scurt timp 
după aceea, prietenul îl anunță că 
a eșuat in tentativa de a găsi un 
loc de muncă și că va trebui să 
plece și din America. Nici Shezad 
nu are o soartă mai bună : desco
perit și somat să părăsească R.F.G., 
încearcă să „se piardă" in clandes
tinitatea imigranților, dar nu reu
șește și este arestat de poliție.

Relatînd despre acest film, ziarul 
„IL CORRIERE DELLA SERA" 
subliniază că „ta orice subterfugii 
ar recurge, majoritatea imigranților 
nu pot avea decit soarta unor inde
zirabili, indiferent de țara unde 
vor reuși să te aciueze".

damnat la zece zile de 
soare".

Hudson, care locuiește 
verpool, s-a deplasat la 
dra pentru a obține de 
dar toate căutările sale au 
greș. Cum foamea a ince 
să-i chinuie din ce în ce ». 
mult stomacul la un mome, 
dat și cum nu avea o liră i. 
buzunar, a intrat intr-un maga
zin cu autoservire, a luat din- 
tr-un raft o sticlă de Pin și 
dintr-altul o bucata de brînzi 
și a dat să se ospăteze sub pri
virile stupefiate ale salariațilot 
magazinului.

Valoarea totală a „aperitivu
lui" eroului acestei versiuni mo
derne a „Mizerabililor" era dl 
numai patru lire sterline, dar 
aidoma colegului care la vre
mea sa l-a condamnat la ocni 
pe Jean Valjean pentru o bu
cată de pline, judecătorul a fost 
neîndurător și a dictat „zece 
zile de închisoare", înainte de 
a închide cazul cu tradițional'; 
lovitură de ciocan. Se poate e- 
ventual presupune că s-a temu 
ca exemplul lui Hudson să ni 
devină molipsitor și pentru cei
lalți 2 986 453 de „hudsoni" (ci
tește șomeri) din Marea Brita 
nie. Ceea ce schimbă socoteala 
2 986 453 X 4 - 11 945 812 lin
sterline. Iar dacă s-ar interna
ționaliza „experiența britanice' 
la nivelul întregii Piețe comu 
ne, unde există 11,3 milioane 
șomeri, sau la nivelul O.E.C.D., 
unde, la ora actuală, se înregis
trează nu mai puțin de 30 di 
milioane de „hudsoni", atunci 
socotelile ar fi și mai complica
te pentru ci valoarea „aperiti 
velor" astfel consumate s-ar ri 
dica la sume apreciabile.

Desigur, toate aceste calcul 
aproximative cu „hudsoni" 
„aperitive" nu au menirea 
justifice gestul șomerului,

ta
1 

la

j
Si 

„__,a___  ,__ „ da
cifrele sint cifre și nu se poat 
face abstracție de ele, mai ale 
că este vorba de destinele uno* 
oameni pe care situația in car
te află ti împinge tot mai mul 
spre m-arginalizare, uneori chia 
spre gesturi disperate, și nu spr 
simple reacții instinctive, cum 
fost'în cazul amintit.

Oricum, e de admirat prompti
tudinea de calculator electroni" 
a eventualului raționament P 
care și-a bazat sentința judecă 
torul șomerului James Hudson

Valentin PAUNESCU
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