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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a examinat modul de realizare a programelor de sistematizare 

teritorială a sectorului agricol Ilfov și a județului Giurgiu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a examinat, vineri, in cadrul unei vizite de lucru, 
modul în care se realizează programele de sistematizare 
teritorială a sectorului agricol Ilfov și a județului Giurgiu, 
precum și planurile de dezvoltare și modernizare a unor 
comune — Bragadiru, Cornetu, Mihăilești, Balotești și Oto- 
peni — care vor deveni orașe agroindustriale.Noua vizită de lucru se înscria în preocupările constante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate înfăptuirii neabătute a politicii partidului și statului nostru — de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării, de creștere a puterii economice a fiecărei localități, de modernizare a orașelor și comunelor, asigurîn- du-se astfel îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Pană, Constantin Radu, Silviu Curticeanu.Tovarășului Nicolae Ceaușescu 1 s-a raportat că acțiunea de sistematizare a teritoriului, de urbanizare a localităților din raza sectorului agricol Ilfov și a județului Giurgiu se desfășoară pe baza concepției profund științifice, de largă perspectivă a secretarului general al partidului, a orientărilor și indicațiilor sale, în vederea asigurării unei cît mai judicioase

amplasări în teritoriu a obiectivelor economice destinate valorificării resurselor materiale și umane existente, a utilizării mai raționale a terenurilor pentru lucrările de construcții de locuințe și de alte categorii de construcții și, implicit, a eliberării unor însemnate suprafețe de teren pentru a- gricultură.Pretutindeni, pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost întîmpinat cu cele mai alese sentimente de profundă stimă și aleasă prețuire, reprezentanții organelor locale adresîndu-i, în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc în aceste localități, calde mulțumiri și adînca recunoștință pentru preocuparea sa permanentă față de dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor, a tuturor orașelor și comunelor patriei, pentru înfăp

tuirea consecventă a planurilor șl programelor de ridicare a bunăstării materiale și spirituale, de creștere a calității vieții întregului popor.în timpul vizitei, s-a informat că, pornindu-se de la specificul și tradiția acestor locuri, în sectorul agricol Ilfov sînt organizate 8 consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, care urmează să-și aibă sediul în localități aflate în curs de urbanizare, în măsură să satisfacă cerințele de muncă și de viață ale populației.Secretarului general al partidului i s-a raportat despre preocupările pentru traducerea în viață a orientărilor stabilite privind dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități, sistematizarea și modernizarea continuă a acestora, în acest sens, a fost evidențiat
(Continuare în pag. a IlI-a)

Sub președinția tovarășului Nicalae Ceausescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a avut loc, vineri, 
1 iulie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat RA
PORTUL LA PROIECTUL DE DECRET PRIVIND REPARTI
ZAREA IN PRODUCȚIE A ABSOLVENȚILOR INSTITUȚIILOR 
DE INVĂȚĂMÎNT - CURSURI DE ZI - PROMOȚIA 1988.

Potrivit decretului, anul acesta vor fi repartizați in pro
ducție 27 305 absolvenți ai invățămintului superior, 173 539 
absolvenți ai treptei a ll-a de liceu, precum și 172 815 
absolvenți ai invățămintului profesional - promoția 1938 
- in unitățile subordonate ministerelor, celorlalte organe 
centrale și organelor locale.

S-a subliniat că repartizarea absolvenților din învăță- 
mintul superior, liceal și profesional se face potrivit sar
cinilor stabilite in acest domeniu de Congresul al Xlll-lea 
și Conferința Națională ale P.C.R., precum și de Con
gresul științei și invățămintului, in spiritul orientărilor și 
indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la asigurarea forței de 
muncă pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socialâ a țării în actualul cincinal și in per
spectivă. In acest scop, s-a urmărit satisfacerea cererii de 
absolvenți din toate ramurile economiei naționale, acor- 
dindu-se prioritate sectoarelor minier, petrolier, energe
tic și agricol.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că măsurile de 
repartizare a tuturor absolvenților constituie incă o dovadă 
a grijii partidului și statului nostru socialist pentru asigu
rarea unui loc de muncă corespunzător pentru toți cei 
care au absolvit o formă sau alta de invâțâmint, o ex
presie □ superiorității orinduirii noastre socialiste, pusă 
puternic in evidență de realitățile din unele țări ale lumii 
în care o mare parte a tineretului sporește rîndurile șo
merilor, fiind lipsit de perspectiva unui loc de muncă.

Comitetul Politic Executiv, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au exprimat încre
derea că noile promoții de absolvenți, care intră in pro
ducție, iși vor consacra întreaga pregătire profesională 
dobindită in anii de studii înfăptuirii, in cele mai bune 
condiții, a planului pe acest an, a prevederilor cinci
nalului 1986-1990, afirmindu-se, la locurile lor de muncă, 
ca oameni de nădejde, cadre cu temeinice cunoștințe, 
constructori vrednici și devotați ai socialismului și comu
nismului pe pămintul patriei.

In cadrul ședinței, analizîndu-se măsurile pentru gene
ralizarea invățămintului de 12 ani, tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului, a făcut propunerea ca, de regulă, in toate 
comunele unde există numărul de elevi necesar să func
ționeze, pe lingă școlile generale, și treapta I de liceu. 
Actualmente, în toate comunele funcționează școli gene
rale de 8 ani, iar in peste 2 000 de comune și treapta I

de liceu. S-a stabilit să crească numărul de comune cu 
treapta I de liceu, astfel incit toți copiii să urmeze invâ- 
țâmintul de 10 ani în comuna unde locuiesc sau in cea 
mai apropiată. De asemenea, in vederea generalizării 
invățămintului de 12 ani și avindu-se in vedere că o parte 
din copiii de la sate învață in licee și școli profesionale 
din marile orașe și centre industriale, s-a propus ca, de 
regulă, in noile centre orășenești agroindustriale să se 
creeze, in funcție de numărul de elevi, cîteva sute de 
școli cu treapta a ll-a de liceu, care să-i cuprindă pe 
toți elevii din raza centrelor agroindustriale respective. 
Toate aceste măsuri au drept scop asigurarea bazei ma
teriale pentru generalizarea invățămintului de 12 ani.

Comitetul Politic Executiv a aprobat aceste propuneri 
ți a hotărit ca ele să fie înscrise in programele de orga
nizare și sistematizare a localităților, de creare a cen
trelor orășenești agroindustriale.

In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a 
propus construirea în București a CENTRULUI NATIONAL 
DE CULTURĂ „CINTAREA ROMÂNIEI", edificiu reprezen- 
tativ pentru marile construcții ale epocii noastre socialis
te, dotat cu săli moderne, destinate spectacolelor de 
operă, concertelor muzicale, precum și desfășurării acti
vității de creație tehnică, cultural-artistică, concursurilor 
și manifestărilor prilejuite de Festivalul național „Cinta* 
rea României".

S-a propus ca, In mod corespunzător, să se constituie 
„Centre județene de cultură -Cintarea României»", iar in 
comune căminele culturale să devină centre de activitate 
cultural-artistică și de creație tehnică „Cintarea Româ
niei". De asemenea, toate cluburile muncitorești și casele 
de cultură vor deveni centre de cultură și creație „Cinta
rea României", desfâșurindu-și întreaga activitate sub 
semnul înaltelor obiective de educare socialistă, patrio- 
tic-revoluționară, de punere in valoare și afirmare a ine
puizabilei capacități de creație muitilaterală culturală, 
artistică, științifică și tehnică - a poporului, a condițiilor 
oferite prin organizarea marii competiții de masă, inițiată 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - Festivalul național „Cintarea Româ
niei".

In continuarea ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut o serie de probleme ale vieții internaționale, lrt 
legătură cu apropiata consfătuire a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat o serie de 
propuneri prezentate de secretarul general a| partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la perfecționarea 
activității organismelor Tratatului de la Varșovia, care vor 
fi prezentate la apropiata intilnire.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activității de partid și de stat.

ȘEDINȚAîn ziua de 1 iulie a.c. a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România.La lucrările ședinței au participat, ca invitați, viceprim-miniștri ai guvernului, miniștri, alți conducători de organe centrale, președinți ai u- nor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.în cadrul problemelor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Stat a examinat și ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Islamice Mauritania privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor, semnat la Nouakchott la 14 martie 1988. Decretul de ratificare a acordului a fost. în prealabil, examinat, in stadiul de proiect, și avizat favorabil de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, precum și de către Consiliul Legislativ.Consiliul de Stat a discutat șt a- probat Raportul cu privire la realizarea Programului cuprinzînd analizele efectuate, din însărcinarea Consiliului de Stat, de către comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale in anul 1987 în diferite sectoare de activitate.în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a indicat să se perfecționeze activitatea de a- naliză și control a comisiilor per-

CONSILIULUImanente ale Marii Adunări Naționale, urmînd ca analizele efectuate de către acestea, din însărcinarea Consiliului de Stat, asupra activității organelor administrației de stat și a celorlalte organe ale statului, să fie examinate de către comisii constituite pe domenii și ramuri de activitate. conduse de către un vicepreședinte al Consiliului de Stat, și care să raporteze Consiliului de Stat asupra constatărilor făcute și a măsurilor luate pentru respectarea și aplicarea neabătută a hotărîrilor de partid și a legilor V . ii în întreaga viață economică și socială, pentru întărirea permanentă a ordinii și disciplinei și instaurarea unui înalt spirit de răspundere și exigență în toate domeniile și sectoarele de activitate.în continuarea ordinii de zl a fost examinat și aprobat Programul privind analizele ce vor fi efectuate în anul 1988, din însărcinarea Consiliului de Stat, de către comisiile permanente ale Marii Adunări •Naționale, referitor la modul în care organele de stat înfăptuiesc politica partidului și asigură aplicarea legii în diferite domenii de activitate.Consiliul de Stat a analizat șl aprobat Darea de seamă privind activitatea Tribunalului Suprem și Raportul privind activitatea desfășurată de organele Procuraturii Republicii Socialiste România, în anul 1987.în continuare, Consiliul de Stat a

DE STATdezbătut și aprobat Raportul Comisiei pentru analiza activității de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate Consiliului de Stat în anul 1987 și Raportul cu privire la rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate Consiliului de Miniștri, ministerelor, celorlalte organe centrale ale administrației de stat în anul 1987.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialista România, a cerut să se aducă îmbunătățiri reglementărilor actuale privind activitatea de examinare și rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii, astfel incit să se asigure o verificare nemijlocită și temeiniqă a acestora de către organele centrale și locale ale administrației de stat de specialitate, de către organele de justiție și procuratură, comisiile de judecată din unități, pentru a se evita unele situații cînd sesizările făcute erau verificate chiar de către Cei reclamați.în acest sens, urmează să se îmbunătățească și activitatea Comisiei pentru analiza propunerilor, sesizărilor. reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii de pe lîngă Consiliul de Stat, precum și activitatea la nivelul Consiliului de Miniștri.în continuare, Consiliul de Stat a soluționat unele probleme ale activității curente.
In întreaga țară, vie satisfacție, 

profundă recunoștință pentru noile măsuri 
de ridicare a bunăstării poporului 

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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ÎN ÎNTREAGA IARĂ. VIE SATISFACȚIE, PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ 
PENTRU NOILE MĂSURI DE RIDICARE A RUNĂSTĂRII POPORULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• Majorarea retribuțiilor și pensiilor - o nouă și edificatoare dovadă a politicii profund umaniste a partidului nostru, 
a preocupării statornice de a asigura condiții de viață mereu mai bune tuturor oamenilor muncii, tuturor cetățenilor 
patriei • Angajament ferm de a munci cu toată dăruirea, abnegația și răspunderea pentru indeplinirea exemplară, 
la un nivel superior de calitate și eficiență, a planului pe acest an și pe întregul cincinalCu nemărginită satisfacție și bucurie față de izbînzile fără seamăn obținute de poporul nostru în edificarea socialismului, cu inimile pline de încredere în viitorul luminos pe care-1 făurim sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, cei ce trăim și. muncim în Capitala patriei, vă exprimăm deplina gratitudine față de măsurile adoptate privind sporirea retribuțiilor și pensiilor — fapt ce ilustrează pregnant. acum în cel de-al 40-lea an al dezvoltării țării pe calea socialismului, vigoarea și caracterul sănătos al economiei noastre naționale, justețea strategiei generale a partidului, elaborată cu înaltă clarviziune și promovată cu fermitate revoluționară de dumneavoastră, ce asigură progresul țării, în condițiile în care pe plan internațional se amplifică fenomene de criză șl instabilitate, se înregistrează o creștere a șomajului, scade continuu nivelul de trai al oamenilor muncii — se arată în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.Comuniștii, toți cetățenii municipiului București, pe deplin recunoscători grijii permanente, de zi cu zi, pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, o acordați îmbunătățirii condițiilor de muncă ale tuturor locuitorilor Capitalei, vă încredințează că vor răspunde prin fapte noilor măsuri adoptate de conducerea partidului și statului, vor munci fără preget pentru realizarea în cele mai bune condiții , a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, care asigură ridicarea României socialiste la un nou stadiu de dezvoltare.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se arată : Cu cele mai alese sentimente de dragoste și respect, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. dăm glas gândurilor de nemărginită recunoștință, ale tuturor oamenilor muncii din județul Argeș, pentru noua majorare a retribuțiilor și pensiilor, măsură de deosebită importanță socială, luată din inițiativa dumneavoastră, care demonstrează, încă o dată, grija deosebită pe care o pur- tați oamenilor muncii, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Mulțumindu-vă din adîncul inimilor pentru grija pe care o purtați oamenilor muncii, sintem ferm ho- tăriți ca în toate întreprinderile să răspundem grijii partidului, grijii dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin rezultate superioare în muncă, prin traducerea neabătută în viață a tuturor programelor aprobate de conducerea partidului, sporind contribuția fiecărui colectiv la creșterea avuției naționale, la întărirea patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.Dînd glas sentimentelor de fierbinte dragoste și nemărginită recunoștință pe care milioanele de oameni ai muncii vi le poartă pentru tot ceea ce ați făcut și faceți cu neasemuită dăruire și răspundere patriotică, revoluționară în slujba progresului patriei și prosperității poporului. pentru demnitatea si suveranitatea națională a României, membrii sindicatelor din țara noastră exprimă din adîncul inimii și conștiinței profunda recunoștință pentru măsurile inițiate de către dumneavoastră privind noua majorare a retribuțiilor și pensiilor — se arată în telegrama CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR.Semnificația noilor măsuri de majorare a retribuțiilor și pensiilor capătă noi dimensiuni în condițiile actuale, cînd economia mondială cunoaște o stare de stagnare și recesiune, cînd mase tot mai largi de oameni ai muncii cunosc tragedia șomajului, cînd sărăcia cuprinde noi și noi categorii ale populației, Inclusiv din țările cele mai dezvoltate.Exprimînd profunda gratitudine a oamenilor muncii, toate organele și organizațiile sindicale se angajează ferm să desfășoare o muncă tot mai spornică, de înaltă productivitate, calitate și eficiență, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a programelor prioritare menite să asigure creșterea venitului național, temelia sigură a bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru ridicarea României pe treptele cele mai înalte ale civilizației socialiste și comuniste.în deplină unitate de gînd șl simțire cu întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. — au primit cu viu interes și deosebită satisfacție, cu sentimente de profundă recunoștință și aleasă gratitudine hotă- rîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 28 iunie a.c., precum și legile recent adoptate de Marea Adunare Națională cu privire la majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor, nouă și strălucită expresie a justeței politicii partidului și statului nostru, a grijii permanente pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, o manifestați pentru creșterea neîncetată a bunăstării materiale și spirituale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Acționînd în spiritul îndemnurilor șl chemărilor dumneavoastră, al orientărilor și tezelor de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în expunerea la ședința Comitetu- 

k 

lui Politic Executiv din 29 aprilie a.c., comuniștii, toți oamenii muncii din județul Alba sînt ferm hotăriți să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce le revin pe acest an și întregul cincinal din istoricele documente ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, sporindu-și pe această cale contribuția la edificarea socialismului și comunismului în patria noastră liberă, independentă și suverană.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Bacău, vă adresăm expresia profundelor noastre sentimente de fierbinte omagiu și aleasă recunoștință dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, genial ctitor al României socialiste, erou între marii eroi ai neamului, personalitate de frunte a lumii contemporane, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți cu neasemuit patriotism, cu exemplară dăruire și spirit revoluționar în slujba poporului. pentru înflorirea României, pentru creșterea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R.Exprimînd profunda recunoștință a tuturor locuitorilor județului Bacău față de grija permanentă pe care o purtați creșterii nivelului de trai material și spiritual al poporului, dăm glas angajamentului nostru ferm de a ne spori eforturile în vederea îndeplinirii exemplare a mărețelor programe de dezvoltare economico-socială a patriei, urmîndu-vă cu înalt devotament în tot ce gîndiți și întreprindeți pentru viitorul de aur al României socialiste.Asemeni întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe cuprinsul județului Bistrița- Năsăud exprimă, și cu acest prilej via lor recunoștință pentru tot ceea ce întreprindeți spre binele și fericirea celor ce muncesc, pentru recentele măsuri adoptate de plenara Comitetului Central al partidului șl legiferate de sesiunea Marii Adunări Naționale cu privire la majorarea retribuțiilor și a pensiilor — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD AL P.C.R.Acest act de înalt umanism demonstrează cu putere acum, în cel de-al patruzecelea an al dezvoltării . țării pe calea socialismului, vigoarea economiei românești, trăinicia orîn- duirii noastre, grija statornică pentru creșterea continuă a bunăstării celor ce muncesc, justețea strategiei generale a partidului, elaborată cu strălucită clarviziune și promovată cu perseverență și fermitate revoluționară de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Tînăra generație a României socialiste, asemenea întregului nostru popor — se arată în telegrama COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST — își exprimă, cu nețărmurită bucurie și aleasă mindrie patriotică, întreaga recunoștință față de noile măsuri de majorare a retribuțiilor personalului muncitor, strălucită și elocventă expresie a grijii profund umaniste a partidului și statului nostru, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.în situația în care astăzi, în întreaga lume capitalistă, în condițiile agravării crizei economice și sociale, tineretul se confruntă cu serioase dificultăți privind asigurarea și exercitarea drepturilor sale vitale la muncă și învățătură, noile măsuri de creștere a nivelului general al retribuțiilor în țara noastră, ai căror beneficiari sînt în primul rînd tinerii, vor contribui la afirmarea tot mai deplină a imensului potențial creator de care dispune tînăra generație în toate domeniile vieții economico-sociale, la creșterea aportului său la progresul general al societății românești.Reafirmînd deplina adeziune la Întreaga politică internă și externă a României socialiste, noi, tineretul țării, care, cu inălțătoare mindrie patriotică ne identificăm cu „Generația Epocii Nicolae Ceaușescu1', avînd drept călăuză supremă, în tot ceea ce facem, înaltul dumneavoastră exemplu de muncă și viață comunistă, ne angajăm solemn să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, spre gloria, măreția și prosperitatea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Botoșani au primit cu nemărginită bucurie și deplină satisfacție măsurile adoptate, la inițiativa dumneavoastră, cu privire la majorarea retribuției personalului muncitor și a pensiilor. Ele ilustrează grija permanentă a partidului nostru. a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, pentru asigurarea unei noi calități a muncii și a vieții întregului popor — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.Vă sîntem profund recunoscători și vă mulțumim din inimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o manifestați față de ridicarea continuă a 

nivelului de trai al poporului, pentru sprijinul acordat dezvoltării economico-sociale a județului Botoșani.Ne angajăm să acționăm cu ho- tărire și fermitate. în spirit revoluționar, pentru creșterea continuă a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în îndeplinirea exemplară a planului, pentru întărirea unității de nezdruncinat a partidului în jurul conducerii sale, în frunte cu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Aceste măsuri — care se integrează în mod armonios în ansamblul preocupărilor dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru transpunerea fermă, neabătută, în viață a Programului partidului, a hotărîri- lor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. — au o profundă și multiplă semnificație politică și economico- socială, dovedind, cu puterea faptelor, adevărul luminos că întreaga activitate eroică pe care o desfășurați, cu genială clarviziune, în fruntea partidului și a țării, a asigurat '1 asigură, chiar și în condițiile contradictorii în care evoluează lumea de azi, dezvoltarea și modernizarea continuă a economiei naționale, creind astfel condițiile necesare pentru ridicarea continuă a nivelului de bunăstare și civilizație al întregului popor.Cu aceste gîndurl șl simțăminte, vă adresăm dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu omagiul nostru comunist, muncitoresc, pentru această nouă și minunată dovadă a înaltei griji pe care o purtați bunăstării tuturor fiilor patriei, demonstrînd practic că în concepția gloriosului nostru partid socialismul și umanismul revoluționar sînt inseparabile, că in centrul politicii sale se află mereu omul, binele și fericirea sa.Intr-o atmosferă de vibrantă însuflețire, deplină aprobare și nemărginită recunoștință, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Covasna, români și maghiari ce tră- iese într-o minunată unitate în faptă, cuget și simțire, își exprimă, într-o impresionantă unanimitate, profunda gratitudine față de hotă- rîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, legiferată prin votul unanim al Marii Adunări Naționale, privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor, precum și a pensiilor diferitelor categorii de cetățeni, acte normative elaborate din inițiativa și sub îndrumarea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, urmind strălucita dumneavoastră pildă de revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri vor acționa cu și mai multă dăruire și abnegație, cu responsabilitate comunistă, pentru înfăptuirea minunatului program al partidului, a tuturor sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, pentru ridicarea scumpei noastre patrii pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste.în telegrama CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR se arată : Cu deosebită satisfacție și cea mai profundă recunoștință, milioanele de femei de pe întreg cuprinsul patriei, fără deosebire de naționalitate, au luat cunoștință de noile măsuri de majorare a retribuțiilor și pensiilor, elaborate din inițiativa și sub îndrumarea directă a dumneavoastră, nouă și elocventă expresie a preocupării statornice pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, țelul suprem al politicii partidului.Sîntem pe deplin conștiente că noile măsuri de creștere a bunăstării poporului trebuie să-și găsească acoperirea deplină în munca tot mai eficientă, mai productivă a fiecăreia dintre noi. Ne angajăm în fața partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu toate forțele noastre pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. în întreaga noastră activitate, masele de femei de la orașe și sate, muncitoare, țărănci, intelectuale, sînt puternic mobilizate de strălucitul exemplu al tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil om politic, om de știință de cel mai înalt prestigiu internațional.Strîns unite în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să acționăm cu fermitate și simț de răspundere, cu spirit revoluționar, pentru înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare economico-socială adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Este pentru noi o aleasă cinste și o puternică satisfacție — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — de a da glas gîndurilor și sentimentelor de profundă recunoștință și supremă prețuire pe care toți oamenii muncii din județul Dîmbovița le Îndreaptă către dumneavoastră, genial conducător de partid și de țară, strălucit gînditor revoluționar și umanist militant neobosit pentru cauza socialismului 

și comunismului, erou între eroii neamului, pentru măsurile pe care conducerea partidului și statului nostru, din inițiativa și sub impulsul orientărilor și ideilor dumneavoastră clarvăzătoare, străbătute de o nestrămutată grijă față de viața și bunăstarea celor ce muncesc, le-a adoptat cu privire la majorarea retribuțiilor și pensiilor.Vă încredințăm, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cei peste 170 mii de oameni ai muncii din județul Dîmbovița ce beneficiază de noile măsuri de majorare a retribuțiilor și pensiilor vor răspunde acestei elocvente mărturii a grijii permanente pe care le-o purtați prin noi și importante realizări în toate domeniile de activitate, că vor acționa fără preget, cu înaltă răspundere și spirit revoluționar pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții. a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Comuniștii, toti oamenii muncii din județul Dolj. Împreună cu întregul popor, au primit cu vie satisfacție noile măsuri inițiate de dumneavoastră, privind majorarea retribuției, a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vîrstă, a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă șl a pensiilor invalizilor de război — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.Sporirea substanțială a veniturilor oamenilor muncii de toate categoriile demonstrează forța orîndui- rii noastre socialiste, vitalitatea economiei naționale, potențialul ei în continuă creștere. In condițiile menținerii stabilității prețurilor, precum și în contextul în care pe plan mondial se înregistrează fenomene de stagnare a producției, de inflație și ridicare a șomajului la cote fără precedent, cu consecințe deosebite in agravarea situației clasei muncitoare. a nivelului de trai al celor ce muncesc.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că majorarea retribuțiilor șl pensiilor va constitui pentru toți oamenii muncii din Dolj un puternic stimulent în muncă, va determina și mai puternic angajarea noastră comunistă, revoluționară. o mobilizare deplină a forțelor în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, sporindu-ne astfel contribuția la continua propășire si înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Elaborată pe baza indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră și în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R., majorarea retribuțiilor și a pensiilor este o nouă expresie a justeței politicii partidului nostru, a dinamismului și vigorii economiei românești și reprezintă cea mai elocventă confirmare a tezei formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind construirea socialismului împreună cu poporul și pentru popor.Ne angajăm solemn. în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăim și muncim în însorita cîmpie a bărăganului ialomițean, să urmăm cu nestrămutată credință eroicul dumneavoastră exemplu de muncă și viață ce ni-1 oferiți cu generozitate zi de zi. să înfăptuim neabătut întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru. să facem totul pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin pe acest an și întregul cincinal, sporindu-ne și mai mult contribuția la creșterea avuției naționale. a bunăstării întregului popor, la înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Ne facem o datorie de onoare șl conștiință exprimînd, și cu acest prilej, sentimentele de înaltă dragoste și profundă gratitudine pe care cei ce muncesc și trăiesc pe meleagurile ieșene le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, patriot înflăcărat și revoluționar încercat, genial gînditor și strălucit conducător de partid și de țară, proeminentă personalitate a lumii contemporane și neobosit promotor al păcii și colaborării internaționale — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.Adoptarea noilor măsuri privind majorarea retribuției personalului muncitor și a pensiilor ilustrează vigoarea economiei noastre naționale, capacitatea sa de a asigura resursele necesare ridicării continue a nivelului de trai al maselor. însăși adoptarea acestor noi măsuri privind-majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor a fost posibilă numai ca urmare a rezultatelor obținute in economie în primii doi ani și jumătate ai actualului cincinal, înscriindu-se în ansamblul preocupărilor partidului nostru, ale dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a asigura o concordantă deplină intre amplificarea dezvoltării forțelor de producție și creșterea bunăstării populației.Comuniștii, toți oamenii muncii din sectorul energetic au urmărit cu profund interes și vie satisfacție lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și ale sesiunii Marii Adunări Naționale, evenimente de deosebită semnificație în viața politică a țării, care au pri

lejuit adoptarea, în spiritul democrației noastre muncitorești-revolu- ționare, a unor documente programatice de mare importanță pentru întreaga activitate economică și socială a patriei, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor, se arată în telegrama MINISTERULUI ENERGIEI ELECTRICE.Vă încredințăm și ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a obține noi și importante realizări în sectorul nostru de activitate, răspunzind prin fapte de muncă recentelor măsuri întreprinse din inițiativa dumneavoastră privind majorarea retribuțiilor și a pensiilor.In deplină unitate de cuget și simțire cu toți cei ce prin munca lor făuresc viitorul strălucit al patriei noastre libere, independente și suverane, comuniștii, toți locuitorii județului Harghita au luat act cu viu interes și deplină satisfacție de adoptarea măsurilor privind majorarea retribuției întregului personal muncitor în anii 1988—1989, majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă și a pensiilor invalizilor de război, ele înscriindu-se în preocupările de perfecționare a conducerii activității economico-sociale în etapa actuală și reprezentînd o nouă și grăitoare expresie a grijii partidului și statului nostru, personal a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea condițiilor tot mai bune de viață tuturor celor ce muncesc — se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.Adoptarea măsurilor cu privire la majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor, elaborate pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezintă o nouă și grăitoare dovadă a trăinicie! economiei noastre naționale. a grijii permanente pe care o manifestați creșterii continue a calității vieții, a bunăstării tuturor cetățenilor patriei — țelul suprem al politicii partidului și statului nostru. esența societății noastre socialiste.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, ne exprimăm înalta recunoștință și profunda mulțumire pentru măsurile adoptate privind majorarea retribuției personalului muncitor și a pensiilor de toate categoriile — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.Măsurile privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor, realizate pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, sînt expresia caracterului științific al' politicii partidului de dezvoltare puternică a forțelor de producție, de sporire a venitului național și asigurarea — pe această bază — a creșterii nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Cu sentimente de nețărmurită dragoste și profund devotament față de întreaga politică internă și internațională a partidului nostru, magistral elaborată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, exprimăm angajamentul solemn al comuniștilor, al tuturor colectivelor de muncă din județul Hunedoara de a acționa cu toată răspunderea pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului pentru anul 1988 și întregul cincinal, spre binele și prosperitatea multilaterală a patriei noastre socialiste.Cu aleasă și îndreptățită mîndrie patriotică, cu deosebită satisfacție, bucurie și unanimă aprobare, oamenii muncii din județul Olt dau o înaltă apreciere măsurilor întreprinse din inițiativa dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, adoptate recent de forumul suprem legislativ, pentru sporirea continuă a bunăstării materiale a întregului popor, țelul suprem al politicii partidului și statului, esența o- rinduirii noastre socialiste — se a- rată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.Cu profundă recunoștință, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că în județul nostru, pe baza legilor recent adoptate, beneficiază de o sporire a retribuțiilor cu circa 500 milioane lei peste 146 000 oameni ai muncii.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că organizația de partid a județului Olt, comuniștii, toți oamenii muncii vor răspunde a- cestei griji permanente ce o purtați poporului prin noi fapte de muncă, că vom face totul, vom acționa cu patos revoluționar pentru a înfăptui și depăși sarcinile de plan pe întregul an și pe cincinal, adueîndu-ne astfel contribuția la ridicarea patriei pe cele mai înalte trepte de progres și civilizație.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru au luat cunoștință cu profundă satisfacție de hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 28 iunie și de legile adoptate de Marea Adunare Națională in 29 iunie a.c., cu privire la majorarea retribuțiilor și a pensiilor, acțiune de deosebită însemnătate politică și socială, care reprezintă o nouă și elocventă dovadă a grijii permanente a partidului și statului, a dum

neavoastră personal, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, în spiritul umanismului socialist, al eticii și echității socialiste — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.Noua majorare a retribuțiilor și pensiilor reflectă cu pregnanță vigoarea și forța economiei românești, justețea și umanismul politicii Partidului Comunist Român, în centrul căreia s-a situat și se situează permanent omul, valoarea supremă a societății noastre socialiste.Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial strateg și ctitor al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pe mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om politia de seamă și savant de largă recunoaștere internațională, că vom face totul pentru a vă urma strălucitul exemplu, pentru a aplica neabătut în viată politica științifică a partidului și statului nostru, în vederea creșterii aportului județului Sibiu la ridicarea pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Toți cei ce trăiesc șl muncesc pe străbunele meleaguri prahovene, ca de altfel întregul nostru popor, văd în aceste legi elaborate pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, și în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, o nouă și elocventă dovadă a grijii constante pe care partidul nostru, dumneavoastră personal, o manifestați pentru creșterea calității vieții tuturor oamenilor muncii, a tuturor fiilor patriei — se arată în telegrama . COMITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA ALP C ROamenii muncii, toți locuitorii județului Prahova, în frunte cu comuniștii, înțeleg că noile acte normative trebuie onorate printr-o muncă mereu mai spornică, de înaltă calitate, prin gospodărirea cu maximă eficientă a mijloacelor materiale și bănești încredințate de societate.Puternic mobilizați de tezele, orientările, indicațiile și sarcinile de o inestimabilă însemnătate teoretică și practică ce le-ați pus dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în fața partidului, a întregului popor, făuritorii de bunuri materiale și spirituale din județul Prahova se angajează ca printr-o muncă exemplară, o dăruire totală și înaltă răspundere comunistă să îndeplinească integral sarcinile ce le revin din istoricele documente ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționala ale partidului.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se subliniază : împreună cu întreaga națiune, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru vă adresează din adîncul inimilor cele mai profunde sentimente de vie recunoștință și fierbinte mulțumire față de noile și importantele măsuri a- doptate de Marea Adunare Națională privind creșterea retribuțiilor personalului muncitor — majorarea cea mai mare efectuată în anii construcției socialiste — care reflectă în cel mai înalt grad grija și dragostea neprețuită cu care vă con- sacrați întreaga viață și activitate revoluționară fericirii poporului, creșterii necontenite a nivelului său de trai — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate.Dorim să folosim acest minunat prilej pentru a vă asigura, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de atașamentul nețărmurit al oamenilor muncii, al tuturor comuniștilor județului nostru față de politica internă și externă a partidului și statului nostru călăuzită și pătrunsă de cel mai înalt umanism, în elaborarea și înfăptuirea căreia dumneavoastră aveți contribuția esențială, determinantă.Purtînd viu în inimi hotărîrea de neclintit de a vă urma pe dumneavoastră, eroul glorios al națiunii, erou al păcii, în tot ce întreprindeți cu înțeleaptă cutezanță și clarviziune revoluționară, comuniștii, toți oamenii muncii de pe plaiurile înfloritorului nostru județ fac legămînt solemn de a strînge și mai puternic rîndurile în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.In deplin consens cu Întregul nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe străbunele meleaguri ale Sălajului, vă adresează dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strateg genial al înaintării României pe drumul glorios al socialismului și comunismului, nemărginita recunoștință și prețuire pentru recentele hotărîri cu privire la majorarea retribuțiilor și a pensiilor oamenilor muncii, măsuri care reflectă grija permanentă a partidului și statului nostru, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R.Exprimăm, de asemenea, înalta stimă și recunoștință față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deo

sebită pe care o aduce Ia înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești.Animați de sentimente de profundă mîndrie patriotică pentru minunatele realizări ale prezentului socialist, pentru viitorul luminos deschis progresului și civilizației societății noastre, puternic mobilizați de ideile, tezele și orientările, cuprinse în magistralele dumneavoastră expuneri, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu devotament și abnegație revoluționară pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, sporindu-ne astfel contribuția la progresul României socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii de pe cea mai mare platformă siderurgică a țării — se arată în.telegrama COMITETULUI DE PARTID AL COMBINATULUI SIDERURGIC GALAȚI — angajați cu toate forțele în îndeplinirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, își exprimă sentimentele de vie satisfacție și deplină recunoștință pentru noile dovezi ale grijii față de om, exprimate prin recentele legi privind majorarea retribuției personalului muncitor și a pensiilor. Creșterea în prima etapă, pe fondul majorării retribuției întregului personal muncitor cu 10 la sută, a retribuție© minime la 2 000 lei lunar, măsură de care vor beneficia în special tinerii aflați în primii ani de activitate, evidențiază caracterul profund umanist ai poH- ' ticii partidului nostru, umanism care se evidențiază mai pregnant dacă avem în vedere fenomenele de stagnare și recesiune care domină economia mondială, șomajul care bîn- tuie In țările capitaliste, cu precădere în rîndurile tineretului.Elaborate din inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, legile cu privire la majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor au un profund caracter social și umanitar, contribuind Ia creșterea continuă a calității vieții întregului nostru popor, la ridicarea standardului de viată, a bunăstării națiunii noastre, se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. Noile reglementări reflectă edificator forța și vigoarea economiei noastre naționale, efectele generate de politica științifică promovată de partidul nostru, cu deosebire după Congresul al IX-lea — politică a cărei esența principială o constituie omul cu nevoile sale, dezvoltarea multila- 1 terală a personalității umane.Vom răspunde și în viitor «u înalte fapte de muncă hotărîrilor a- doptate de conducerea partidului si statului nostru și vă asigurăm, mult iubite și stimate t> Sarășe secretar general, că toți oamenii muncii din județul Vîlcea, puternic mobilizați de noile măsuri stimulatorii, însuflețiți de marile comandamente ale etapei pe care o străbatem, vom acționa cu abnegație și spirit revoluționar pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin în acest an, în întregul cincinal, sporindu-ne contribuția Ia dezvoltarea și prosperitatea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.In telegrama comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii de la ÎNTREPRINDEREA MINIERA LUPOAIA, județul Gorj, se arată : Prin dimensiunile sale, noua majorare a retribuției întregului personal muncitor și a pensiilor exprimă cu puterea faptei esența profund u- manistă a politicii partidului nostru, al cărui țel suprem este asigurarea unui tot mai înalt nivel de trai al întregii națiuni. Profund recunoscători pentru grija statornică pe care ne-o poartă concucerea partidului. dumneavoastri personal, mult iubite și stinate tovarășe Nicolae Ceaușescu. vi raportăm că întreprinderea noastă, angajată cu fermitate in înfăptufea programului energetic al patrăi. și-a organizat mai bine activii,tea de producție. brigăzile de pe .’ele șapte excavatoare, lucrând în asord global, reușind să înscrie carera Lupoaia — cea mai mare cariră carboniferă din România — ca u model de organizare și modernizre a procesului de extracție a ligniulut.Legile privind mjorarea retribuțiilor personalului îuncitor și a pensiilor, față de ere ne exprimăm deplinul acord și irofunda satisfacție, constituie o locventă expresie a grijii permanere a partidului și statului nostru, pesonal a secretarului general al parfdului, președintele Republicii Socialite România, tovarășul Nicolae Caușescu. pentru creșterea bunăstăi materiale și spirituale a tuturor ategoriilor de oameni ai muncii, i subliniază în telegrama colectivul de oameni al muncii de la VTREPRINDEREA DE ȚEVI „REPBLICA", din Capitală.Vă rugăm să î permiteți să folosim și acest prii pentru a da glas sentimentelor d profundă gratitudine pe care, asaenea întregii noastre națiuni, menii muncii de la puternica citadă industrială „Republica" le nutre față de dumneavoastră, mult stinte și iubite tovarășe secretar genei Nicolae Ceaușescu, înflăcărat paPt și militant revoluționar. care ați identificat eroica viață și întrea activitate cu aspirațiile cele mi fierbinți de libertate, progres, proeritate și pace ale poporului rom-
_____________ 7
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a examinat modul de realizare a programelor de sistematizare teritorială 

a sectorului agricol Ilfov și a județului Giurgiu

(Urmare din pag. I) faptul că în ultimul timp a fost dat în folosință un mare număr da locuințe, unități de învățămînt, edificii social-culturale, s-a îmbogățit rețeaua serviciilor cătra populație.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat în legătură cu munca desfășurată de comuniști, de toți oamenii muncii în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce le revin în industrie, în agricultură, în celelalte domenii de activitate.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a prilejuit o amplă analiză a soluțiilor concrete de dezvoltare în viitor a centrelor agroindustriale și a comu

nelor, în concordanță cu obiectivele politicii partidului și statului nostru, de creștere a puterii lor economice, de înflorire a tuturor așezărilor țării, de apropiere a condițiilor de muncă și viață ale locuitorilor satului de cele ala orașului.Referind u-s e la centre- 1 e agroindustriale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că în cadrul acestora vor funcționa importante unități industriale, unități agricole în ramuri specifice zonei respective, vor fi create unități ale industriei mici, se vor dezvolta serviciile. Totodată, în aceste centre vor fi create unități de învățămînt, cultură și ocrotire a sănătății. în afara școlilor generale și a școlilor profesionale vor funcționa în centre licee avînd și treap

ta a doua, asigurîndu-se, astfel, învățămîntul de 12 ani, iar căminele culturale iși vor desfășura activitatea ca „Centre de cultură* și creație „Cîntarea României1*.Vor fi construite în fiecare centru orășenesc agroindustrial spitale cu 100 de paturi, dispunînd de maternități și farmacii proprii, precum și alte unități destinate publicului — baie comunală, brutărie, piață agroalimentară, complex sportiv. în aceste centre orășenești agroindustriale își va desfășura activitatea și consiliul unic agroindustrial, ca organism politico-economic, de coordonare a întregii activități, care va cuprinde, în medie, 4—5 comune.Ținînd seama de specificul localităților din apropierea municipiului București, unde în ultimul 

timp s-au amplasat Importante unități industriale de subordonare republicană, la care se adaugă o serie de alte activități stabilite prin programele de dezvoltare și modernizare, practic, acestea vor deveni puternice orașe agroindustriale și vor asigura condiții similare de muncă și viață cu cele de la oraș.Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța ce trebuie acordată celorlalte comune, pentru care urmează să se stabilească, potrivit programelor de dezvoltare existente, schițe de sistematizare proprii. în aceste comune urmează să se dezvolte unități industriale — în multe dintre ele funcționînd deja asemenea unități — la care se vor adăuga dezvoltări în industria 

mică, prestările de servicii, vor fi asigurate complexe culturala „Cîntarea României “, vor funcționa centre de activitate cultural- artistică și de creație tehnică. în domeniul învățămîntului, în fiecare comună — pe lîngă celelalte școli — va funcționa, de regulă, o școală generală cu prima treaptă de liceu, asigurîndu-se deci învățămîntul de zece ani, în concordanță cu cerințele dezvoltării economice și sociale a tuturor localităților.în fiecare comună vor fi create dispensare cu staționar propriu de circa 10 paturi, baie comunală, alte unități sociale, astfel încît să se asigure pe această cale toate condițiile și cerințele pe care le au cetățenii de la oraș.în desfășurarea activității de 

construcții de locuințe s-a stabilit ca — o dată cu asigurarea numărului de apartamente ce vor fi realizate prin fondul de stat, care trebuie să conducă la stabilitatea tuturor cadrelor în localitățile respective — să se construiască locuințe, conform normelor de sistematizare, precum și de către cetățeni, prin cooperare, creîndu-se condiții corespunzătoare de muncă și viață pentru toți locuitorii comunelor.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, factorii de răspundere care au participat la dialogul de lucru al secretarului general al partidului, numeroși cetățeni au ținut să mulțumească pentru vizită, să-și exprime adeziunea la întreaga politică a partidului și statului, să sublinieze jus

tețea orientărilor stabilite pentru ridicarea economică și edilitară a tuturor comunelor, pentru ridicarea generală a bunăstării celor ce $ (muncesc.Ei s-au angajat să răspundă W grijii permanente a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale tuturor oamenilor muncii, ale tuturor cetățenilor patriei, prin tot mai importante realizări în îndeplinirea sarcinilor ce le revin din planul pe acest an și pe întregul cincinal, în înfăptuirea ideilor și o- rientărilor secretarului general al partidului, a obiectivelor și hotă- rîrilor Congresului al XIII-lea șl Conferinței Naționale, ale luminosului Program al partidului.

Lucrările agricole de sezân impun 
o maximă concentrare a forțelor

CĂLĂRAȘI

Combinele dirijate operativ 

în lanurile coapte

ÎN ENERGETICĂ-PRODUCTIE 
LA NIVELUL PLANULUI!

De mai multe zile, pe cele aproape 100 000 hectare cu griu cultivate în județul Călărași, specialiștii au verificat permanent fiecare parcelă in parte pentru ca in momentul în care lanurile au ajuns la stadiul de recoltare primele combine să intre în brazdă. Fapt este că, în dimineața zilei de vineri, in mai multe unități agricole din consiliile agroindustriale Borcea, Jegă- lia și Perișoru, unde terenurile sint mai nisipoase, primele combine au început recoltarea griului. Pe ingi- nerul-șef al consiliului agroindustrial Borcea, Petre Adam, l-am in- tdnit la marginea lanurilor de griu ale fermei nr. 1 a C.A.P. Borcea II, acolo unde șefa de fermă, inginera Lelia Ionescu, dirija intrarea în lanurile de griu a primului modul de patru combine. „Avem semănate aici soiurile „Fundulea 133“ și „Flamura" care s-au dovedit, așa cum ne așteptam, nu numai cele mai precoce la coacere, dar și foarte productive — ne spune șefa fermei. După cum se vede, umiditatea ne permite să începem secerișul, iar producția se anunță bună. Iată de ce, ne-am pregătit pentru ca in cel mult șapte zile să încheiem secerișul griului. Dispunem de suficiente prese de balotat, de toate utilajele necesare, astfel incit, pe măsură ce recoltăm, să eliberăm terenul, să pregătim patul germinativ și să trecem la semănatul culturilor duble in flux continuu, fără o oră de întrerupere". Primele combine care au intrat la secerișul griului aici, la C.A.P. Borcea II, sint conduse de Dumitru Dobre, 

Guță Ivanciu, Nicolae Negrea șl Vasile Mogădan, mecanizatori cu cele mai bune rezultate Ia secerișul orzului. Nici nu a fost creat bine primul „culoar de miriște" și presele au și pornit la eliberarea terenului, paiele fiind foarte bine uscate, în timp ce umiditatea din sol nu numai că permite, dar și o- bligă specialiștii și mecanizatorii să treacă imediat la arat și semănat, lucru pe care de fapt l-au și făcut aici.Continuîndu-ne raidul, înregistrăm începerea secerișului griului și în consiliile agroindustriale Je- gălia și Perișoru, vecine cu Borcea. Peste tot „avanpremiera" orzului constituie o valoroasă experiență din plin folosită acum la griu, cu atit mai necesară, cu cit această cultură se întinde pe o suprafață de peste trei ori mai mare decît cea de orz, iar perioada de recoltare nu trebuie să depășească 8—10 zile bune de lucru. Și în alte unități agricole din consiliile agroindustriale Roseți, Cuza-Vodă și Dragoș-Vodă am întîlnit in cîmp, la solele de griu, tabere bine organizate și complet dotate, in timp ce specialiștii verificau permanent stadiul de coacere a griului, astfel încît să nil se piardă nici o oră bună de recoltat din momentul în care fiecare solă atinge umiditatea care să permită înmagazi- narea griului în condiții corespunzătoare.
Mihail DUMITRESCUcorespondentul „Scînteii"

BACĂU:

Repede șiȘi în județul Bacău se lucrează din plin la recoltatul orzului. Datorită măsurilor întreprinse pentru pregătirea campaniei s-a imprimat un ritm rapid de lucru chiar din prima zi. Toate cele aproape 1 000 de combine se află in lanuri. ..Deși nu am fi avut nevoie de toate, le-am scos totuși pentru a face o repetiție generală în vederea recoltării griului, ne spune tovarășul Gheorghe Antochi. secretar cu probleme de agricultură la comitetul județean de partid. Verificăm astfel concret calitatea reparațiilor pentru a putea lua din vreme măsuri". Ritmul de lucru al balotie- relor, mijloacelor de transport și al tractoarelor la arat a fost corelat cu cel al combinelor. Cele mai mari suprafețe au fost recoltate pină acum in consiliile agroindustriale Sascut. Podu Turcului. He- meiuș, Traian. Răcăciuni. Multe cooperative agricole, cum ar fi cela din Girleni, Căbești, Corbasca, Orbeni, Urechești, au încheiat deja recoltatul.Am urmărit cum se desfășoară lucrările in mai multe unități din consiliile agroindustriale Traian și Dealu Morii. Recoltatul era ireproșabil organizat miercuri 29 iunie pe o solă a cooperativei agricole de producție Traian. Munca celor 16 combineri intrați în lan în jurul orei 8 dimineața fusese corect coordonată de inginerul-sef Jan Manole. Se lucra in flux. în urma combinelor, paiele erau balotate și transportate la baza furajeră, lă- sindu-se cale liberă tractoarelor, „întreaga suprafață de 210 hectare cultivată cu orz trebuie să o însă- mînțăm cu porumb în cultură dublă — ne spune inginerul-sef. De aceea am luat toate măsurile pentru ca terenul să fie eliberat si arat imediat". Activitatea din lan era supravegheată și de alti oameni : președintele cooperativei a-

fara risipagricole, șeful secției de mecanizare, activiști de partid etc. Se lucra repede și bine. Am aflat că mai mulți combineri, între care Gheorghe Arva, Vasile Lucaci. Anton Tamaș. realizează zilnic cite 8—10 buncăre. Fiecare combină era prevăzută cu ridicătoare de plante, readaptate în secția de mecanizare. Producția era transportată imediat la baza de recepție. Orzul cu umiditate mai mare decît cea prevăzută era transportat pe platforma din curtea cooperativei agricole pentru a fi lopătat și uscat.Alături, la ferma Călugăreni a I.A.S. Traian, se muncea cu aceeași hărnicie. Inginerul Benone Frunză, șeful fermei. împreună cu mecanicul Constantin Verde treceau pe rînd pe la fiecare mașină, controlînd calitatea lucrărilor. „Se muncește în formație completă, ne spune inginerul, dar pentru a spori răspunderea fiecare combiner a primit să recolteze cite o parcelă. Putem să ne dăm seama astfel cum lucrează fiecare. Ne ocupăm cu grijă să nu risipim nici un bob", în urma combinelor, oamenii adunau spicele si paiele care mai ră- mineau.Aceeași bună organizare și ritm susținut de lucru și în unitățile din consiliul agroindustrial Dealu Morii. La Vultureni. de pildă, un mare număr de oameni recoltau manual orzul culcat de vint si ploi, care nu putea fi tăiat de combine. îl legau snopi și-1 transportau la marginea tarlalelor. Ritmul de lucru de la Dealu Morii. Vultureni și Huruiesti ar trebui imprimat si în cooperativele agricole din Găiceana și Stănișești, unde cu două zile în urmă orzul era recoltat de pe suprafețe aproape neînsemnate.
Gheorqhe BALTAcorespondentul „Scînteii"

mobilizați pentru de lună, să-și

La întreprinderea electrocentrale Brazi, bilanțul primelor cinci luni din acest an este edificator : principalii indicatori de plan, respectiv producția de energie electrică și termică, au fost depășiți, în medie, cu 4 Ia sută, în condițiile încadrării stricte în normele de consum. Aceasta dovedește că energeticienii de la Brazi sint puternic ca, zi de zi, lună onoreze în mod exemplar obligațiile ce le revin.In această perioadă, o activitate intensă se desfășoară pentru e- xecuția reparației capitale și modernizarea grupului energetic nr. 8, cu o putere instalată de 200 MW.— La ultimul comandament pe care l-am avut zilele trecute cu reprezentanții u- nităților ce participă la execuția i treprinderea antrepriză ții, montaj și reparații uzine electrice și Trustul antrepriză generală „Energomontaj" din București — ne spune directorul termocentralei, inginerul Mircea Dumitrescu, am reanalizat măsurile ce trebuie luate pentru ca grupul să producă la termenul stabilit. Lucrările sînt avansate, ceea ce ne va permite ca pînă la 10 iulie să finalizăm execuția sistemului de subpre- siune a cazanului și să începem probele de presiune și rodajele la cea mai mare parte a aparatelor.— Concomitent cu lucrările de reparații se efectuează și unele modernizări. Ce efecte scontați să obțineți în acest mod 1— înlocuirea supraîncălzitoarelor, modernizările aduse sistemului vapo- rizator, celelalte soluții tehnice noi aplicate vor duce, indiscutabil, la creșterea fiabilității în exploatare a

reparațiilor — în-construc-

buzău : Productivitatea muncii în continuă creștereAngajați cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară pentru îndeplinirea si depășirea sarcinilor de plan si a angajamentelor asumate în 1988. oamenii muncii din industria județului Buzău obțin noi și importante succese. Astfel, ca urmare a aplicării la termen a măsurilor cuprin

lnstalațiilor. Afirmația are la bază, pe de o parte, calitatea ireproșabilă a lucrărilor executate, iar, pe de altă parte, buna experiență pe care o avem, ținînd seama de faptul că anul trecut am făcut reparația capitală la alt agregat de aceeași putere, grupul nr. 9. Acum, o mare parte din problemele tehnice ce s-au ivit atunci le-am eliminat cu operativitate. Bunăoară, am confecționat
La întreprinderea electrocentrale Brazi

Un angajament ferm: lucrările vor fi
finalizate la termenul planificat

din timp reducțiile la sistemul de vaporizare, iar prin utilizarea unor tehnologii îmbunătățite am evitat o serie de probleme ce s-ar fi putut ivi în fazele de preasamblare Ia sol....In sala turbinelor, gnimație specifică la fiecare punct de lucru. Se fac verificări la utilaje, se asamblează echipamente și agregate, într-un cuvint se simte pulsul ridicat al unei continue întreceri cu timpul. La turbină, cinci lăcătuși mecanici executau o operație de mare importanță : verificarea centrajului final al lagărului de corpuri de joasă presiune. In camera focară, înaltă de peste 50 de metri, străbat fascicule de lumină dinspre partea superioară, unde, cum ne spunea maistrul Gheorghe Alexandrescu, se fac sudurile de montaj la supraîncălzitoa- re. Sudorii Marin Marin. Dumitru Bocu, Constantin Boariu lucrează la modernizarea sistemului de presiune, în paralel se execută înzidirea arză- 
se în programele de perfecționare a organizării si de modernizare a producției. în primul semestru din 1988, în 38 de unități industriale s-au realizat indici superiori de creștere a productivității muncii față de prevederile planului. Cele mai importante depășiri au fost obținute de colectivele de oameni 

toarelor, lucrare aflată în faza finală. Pe platforma de preasamblare, șeful de echipă Ion Erbaru pregătea serpentinele — înainte de ridicare „la cotă" în cazan — și suban- samblele canalelor de gaze arse șl aer ; totul se desfășoară conform graficelor stabilite.Consemnînd hotărîrea constructorilor, a beneficiarului de a face totul pentru îndeplinirea întocmai a sarcinii de punere în funcțiune, nu același, lucru se poate spune despre felul cum s-a acționat pentru asigurarea unor materiale. Este vorba, în primul rind, de vata minerală care trebuie livrată de întreprinderea de materiale izolatoare Berceni, din județul Prahova. Concret, cantitate de 400 tone ce se afle pe , doar 60 tone. Din loc să se placheze,
dintr-otrebuia șan-de pe acum să tier s-au livrat această cauză, în în medie, 1 000 mp ne .zi, în condițiile actuale se realizează numai... 200 mp.O situație asemănătoare întilnim șl în ce privește tabla neagră de 0.5 pină la 0,8 și a celei de 2.25 pină la 2,5 mm, care trebuie livrată de Combinatul siderurgic Galați. Dacă tabla subțire adusă acoperă totuși 30 Ia sută din necesar, cea de grosimi mai mari este total neasigurată.Se impune deci ca ambele unități furnizoare să înțeleagă necesitatea livrării imediate a tuturor cantităților contractate. Altfel nu se va putea respecta termenul de punere In funcțiune a grupului energetic.

Ioan MARINESCUcorespondentul „Scînteii 
ai muncii de la Fabrica de regenerare a uleiurilor minerale. întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate. întreprinderea de confecții Rîmnicu Sărat, întreprinderea de geamuri șl Turnătoria de fontă. (Stelian Chiper).
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Se știe că, oricît de perfecționate ar fi structurile și formele de pregătire profesională a tineretului, nu se poate ajunge la formarea și distribuirea echilibrată a forței de muncă necesare economiei naționale — judecată prin cerințele prezentului și ale planurilor de perspectivă — fără o justă orientare școlară și profesională. Altfel spus, acoperirea nevoilor sociale ivite pe' o anumită treaptă de dezvoltare a societății începe încă de pe băncile școlii. Nu e nici o exagerare : nu se poate vorbi de maturitatea opțiunii — și nu la modul ideal, ci in chipul cel mai realist — fără îmbinarea armonioasă a laturii individuale cu cea socială, a dorinței cu utilitatea. Dacă cele din urmă sint susținute ți de aptitudini, de înclinații reale pentru o anumită meserie, influența exercitată sistematic de școală are cu adevărat o eficiență superioară. Eficiență măsurabilă în promptitudinea și competența cu care sistemul educațional răspunde solicitărilor imediate ale vieții sociale. In general, dacă se poate afirma că în ultimii ani acțiunea de orientare școlară și profesională desfășurată în învățămîntul preuniversitar a dobîn- dit un caracter sistematic, e la fel da adevărat că mai există uneori practici formale in această direcție, că nu întotdeauna munca de convingere din partea cadrelor didactice, a inspectoratelor școlare este îndeajuns de eficient făcută. Tn totală neconcordanță cu inițiativele lăudabile întreprinse in multe județe pentru asigurarea necesarului de forță de muncă la un nivel de pregătire cit mai ridicat, mai stăruie Încă mentalitatea conform căreia la liceele industriale (sau numai la unele din ele, considerate periferice nu numai ca posibilități de instrucție și educație) sint îndreptați elevii mai slabi. Unele cadre didactice fac, practic, antiorientare chiar pe parcursul studiilor liceale, venind cu argumente „pedagogice" de tipul : „Vă mai spun, cu toate că mă repet, că dacă veți continua să nu învățați. o să ajungeți simpli muncitori, și nu studenți la un institut de învățămînt superior!" Ori cu remarci la fel de nepotrivite : „Băiatul ăsta e foarte bun la matematică, nici a ajuns la acest profil Exemple care trădează ta păgubitoare, nocivă, încă existentă Ia unele tice. Le-am desprins unui reprezentant al Ministerului E- ducației și învățămintului, cu prilejul dezbaterilor organizate in încheierea unui bine venit schimb de experiență pe probleme ale orientării școlare și profesionale a elevilor și pregătirea forței de muncă, organizat de M.E.T. și Uniunea sindicatelor din invățămint, știință, cultură, poligrafie. presă și edituri în județul Hunedoara. Despre utilitatea unor astfel de acțiuni, la care participă toți inspectorii școlari generali din țară, președinții comisiilor județene pentru activitatea sindicatelor din învățămînt. rectori ai unor instituții de invățămînt superior, reprezentanți ai unor ministere, am mai avut ocazia să vorbim in coloanele ziarului. Deplasarea în Valea Jiului, la unități școlare din Petroșani și Vulcan, a permis reliefarea aspectelor CctraeteriSTlcă — de stringentă actualitate — unui sector economic de mare importanță, industria extractivă, căruia factorii responsabili din întreaga țară trebuie să-i acorde deosebită atenție pentru pregătirea schimbului de miine. întâlnirea din județul reliefînd citeva dintre modalitățile de îmbunătățire a orientării școlare pentru meserii deficitare, a fost prefațată de un simpozion interjudețean pe probleme ale pregătirii și utilizării forței de muncă, organizat in județul Olt. Experiența deosebit de fructuoasă in acest domeniu a școlilor din Olt a fost pe larg prezentată participanților de prof. dr. Ele-
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nu știu cum industrial !“. o mentallta- din păcate cadre didac- din cuvîntul

Anul acesta,Hunedoara,

CUGIR : Manifestâri 
politico-educativeReunite sub genericul „Festivalul muncii și creației din Cugir", manifestările politico-ideologice, științifice și cultural-educative organizate în acest muncitoresc — la mecanică, in școli clubul muncitoresc retului — au tenției tezele, ideile și cuprinse in magistrala din 29 aprilie a Nicolae Ceaușescu. Au fost organizate dezbateri și simpozioane, mese rotunde, expuneri, expoziții tehnico-științifice și de artă plastică, spectacole literar-artistice susținute de formații de amatori din localitate. (Ștefan Dinică).

puternic centru întreprinderea și instituții, la și clubul tine- situat în centrul a- orientărileexpunere tovarășului

BISTRIȚA : în sprijinul 
instrucției și educației 

copiilorîn Bistrița a fost dată în folosință Casa pionierilor și șoimilor patriei, un minunat dar pentru vacanță pus la dispoziția copiilor municipiului. Dotat cu toate utilitățile necesare, in acest modern edificiu reamenajat iși desfășoară activitatea membrii clubului de dezbateri politico-ideologice șl ai cercurilor tehnieo-aplicative cu profilurile : electrotehnică, protecția mediului și agrobiologie, design, gimnastică artistică. De asemenea, a fost a- menajată o expoziție cu caracter permanent, care cuprinde cele mai reprezentative lucrări ale pionierilor și șoimilor patriei realizate în cadrul procesului instructiv-edu- cativ. (Gheorghe Crișan).
Noi curse aeriene 

spre Litoralîncepînd de vineri, 1 iulie, au fost puse in circulație 9 noi curse aeriene directe, care fac legătura între litoralul românesc al Mării Negre și mari centre urbane ale țării : Cluj-Napoca, Timișoara (ambele circulă zilnic, cu excepția duminicilor), Arad, Bacău, Oradea, Tg. Mureș, Sibiu (circulă de trei ori pe săptămină), Suceava și Iași (circulă de două ori pe săptămină).

na Bărbulescu, inspector școlar generai, intr-un substanțial referat privind coordonatele și responsabilitățile implicate in activitatea de o.s.p. Relația dintre învățămînt, cercetare, producție se materializează aici și prin colaborarea optimă între toți factorii responsabili de opțiunea corectă a elevului pentru meserie : școală, întreprindere, organizații de tineret și obștești, familie. Succesul, materializat prin integrarea cu bune rezultate a absolvenților in producție, in sectoare economice prioritare, așa cum este cel agricol, are la bază continuitatea sistematică a acțiunilor de orientare școlară și profesională, începute la virstă școlară mică. Copiii sint familiarizați cu specificul unor secții și ateliere din întreprinderi, al unor ferme și loturi din unitățile agricole. Consiliile de orientare școlară și profesională care acționează la nivelul județului pun accentul pe familiarizarea — cu noțiuni clare și aspecte concrete — a elevilor în profesia spre care optează, pe formarea dragostei față de meserie și, totodată, pe cunoașterea cit mai exactă a personalității fiecărui elev. în acest sens, unul din instrumentele cele mai eficiente — pentru că este utilizat corespunzător — rămîne fișa psibopedagogică a elevului. Atunci cind aceasta reprezintă suma unor observații exacte, făcute de-a lungul timpului, cind depășește un nivel de înregistrare mai mult sau mai puțin formală (ori realizată pripit) a datelor, ea devine o adevărată oglindă a aptitudinilor, posibilităților, aspirațiilor. limitelor unui elev. Fără îndoială, conținutul unei astfel de caracterizări (făcută unei personalități în formare) nu trebuie absolutizat sau unilaterali zat. Ea se cere corelată cu toate celelalte modalități de observație și de influență educativă folosite în orientarea școlară și profesională, în care experiența școlilor din județul Olt, a inspectoratului școlar județean este foarte valoroasă : ore de dirigenție cu tematică adecvată, desfășurate convingător, vizite tematice și de documentare, a- dunări și acțiuni ale organizațiilor de copii și tineret, lectorate cu părinții, ore educative pe diferite teme, eficiența practicii productive și, mai ales, o consecventă atenție acordată colaborării dintre școală și familie — in sensul convingerii de a dirija elevii ținind cont permanent de- perspectiva viitorului. Cei 28 de participant! la simpozion au reliefat astfel particularități ale sistemului acțiunilor de o.s.p.. coordonatele care se impun in condițiile actualei re- voluții tehnico-științifice, concluzii ale unor anchete sociale, ca și aspecte specifice pregătirii și utilizării forței de muncă în județul „Erou Agrare". pentru agricultură al Noii Revoluții
Așa cum s-a desprins cu ocazia schimbului de experiență din Valea Jiului, învățămîntul hu- nedorean face eforturi mari pentru a asigura absolvenți bine pregătiți profesional domeniilor economice prioritare, în primul rind mineritului. 6 din cele 28 de licee din județ pregătesc forță de muncă in acest domeniu. ..Totuși, arăta conf. dr. Nicolae Andronache, inspector școlar general, unele situații nefavorabile, cum ar fi fluctuația mare a e- levilor, determinată de fluctuația și migrația forței de muncă înspre și dinspre județul Hunedoara, s-au răs- frînt și asupra realizării planului de școlarizare, atit cantitativ, cit mai ales calitativ. Majoritatea elevilor care au ajuns la licee cu profil minier au provenit, in anii trecuți, din cei redistribuiți în urma concursului de admitere liceu".cerii 1 vilor fiind

în această la minimum redistribuiți altceva decît
in treapta intîi de privință, a redu- a numărului ele- (reorien tarea ne- o probă a insuc-

cesului școlar), se cuvin conjugate eforturile tuturor factorilor responsabili. înlăturarea formalismului din activitatea de orientare școlară și profesională este în directă legătură cu dirijarea echilibrată a înscrierilor în treaptă întîi liceală. Apoi, dacă se ajunge — inevitabil, deocamdată — la un număr de elevi redistribuiți, este necesar, se arăta in dezbateri, ca spre licee care pregătesc in do- . menii prioritare (mine, petrol, agricultură) să fie îndreptați cit mai mulți elevi buni. Planul de școlarizare se realizează, e adevărat, dar el nu trebuie făcut oricum, cu o mentalitate cantitativistă, păgubitoare. Mai ales pentru sectoare precum cele citate, economia națională are nevoie de muncitori și tehnicieni cu solide cunoștințe de specialitate și de cultură generală, nu de oameni cu o formație și instrucție lacunare.în județul Hunedoara există, de altfel, o bună experiență in această direcție : acțiunea de preinscriere, organizată sistematic și unitar ia nivelul județului, după un calendar adaptat nevoilor actuale și care, se menționa, ajută substanțial in realizarea planului de școlarizare la licee care pregătesc forța de muncă pentru minerit. Ea se desfășoară în trei etape. Prima, numită acțională, presupune activitatea sistematică de pregătire a opțiunii școlare și profesionale, de la învățămîntul preșco- ■ Iar pină in trimestrul al II-lea al clasei a VIII-a, și constă in familiarizarea elevilor cu principalele profesii și locuri de muncă din județ, materii prime, produse ale muncii, formarea unei atitudini adecvate față de muncă. Mijloacele sint diverse ; apoi, prin insuși conținutul procesului de invățămînt, profesorii caută, chiar la clasele gimnaziale, să pună premisele unei finalități tehnologice la diferite obiecte de învă- țămint, alături de formarea unor priceperi și deprinderi practice. Este etapa cea mai importantă, in care cadrele didactice (toate, printr-un efort unitar, nu numai profesorii-di- riginți) pot cunoaște elevul, urmărind procesul de cristalizare a opțiunii școlar-profesionale. în a doua etapă, a evaluării sumative, elevii vizitează liceele pentru care au optat, platformele industriale și participă (începînd din luna martie a clasei a VIII-a) la programele de pregătire organizate in cadrul liceelor. Astfel, in scurt timp, factorii de decizie pot avea o imagine a nivelului lor de pregătire pentru a stabili măsurile adecvate. în fine, ultima etapă e cea a reglării distribuției elevilor în mod echilibrat spre toate liceele și profilurile acestora. Aplicată începînd cu anul 1982, preinscrierea a dat roadele scontate, prin reducerea, treptat, a numărului de elevi redistribuiți. Totodată, fiind vorba de o acțiune sistematică, s-a observat și îmbunătățirea substanțială a atitudinii cadrelor didactice față de viitorul tinerilor încredințați, in strinsă corelație cu necesitățile de prim ordin ale economiei naționale. De altfel, in această direcție. M.E.Î. intenționează — din cite a reieșit în urma schimbului de experiență din județul Hunedoara, în care au fost vizitate citeva unități școlare cu excelentă bază materială (Liceul industrial din orașul Vulcan, Liceul industrial nr. 1 și Școala cu clasele I—X nr. 6 din Petroșani, Liceul industrial nr. 4 și Școala nr. 7 din Deva) — realizarea unei programe de orientare școlară și profesională, folosind experiențele valoroase ale unor județe, cum sînt Olt, Hunedoara, Prahova. Maramureș — și ale altora — am sugera — Bihor, Sibiu, Cluj, Bacău, care au dovedit preocupări sistematice, materializate în acțiuni metodice, cabinete de profil, editarea de îndrumătoare (cum este foarte recentul îndrumător metodologic privind sistemul acțiunilor de orientare școlară șl profesională, Prahova). S-ar viziune unitarăvel centralizat,tivități esențiale pe toți ceilalți factori implicați sint chemați să o ducă la îndeplinire.

Prin mijloacele sale specifice de expresie, teatrul a fost dintotdeauna, și este, mai cu seamă azi, alături de sistemul de în- vățămint, unul din mijloacele cele mai eficiente de formare a profilului personalității umane. Avind în vedere deci menirea sa ideologică și culturală, for- mativ-educativă in multiple planuri, dator este teatrul, nu numai un teatru național cum este teatrul nostru, dar oricare alt teatru de pe cuprinsul țării, să se pătrundă, tot mai pregnant, de conștiința a- cestei responsabilități majore ce ii revine.încercarea de evaluare a trăsăturilor definitorii ale activității Teatrului Național din Timișoara, credem că este firesc să pornească de că , ța noului sistem economi- co-financiar, în urmă cu cițiva ani, a venit să determine în mod necesar o dinamizare și o intensificare a activității întregului colectiv teatral, caracteristici care s-au amplificat, diversificat și aprofundat în toată această perioadă.O perioadă, considerăm noi, fructuoasă pentru naționalul timișorean,, o perioadă dominată de un climat de autentic efort creator, edificat de un program cultural bine clarificat. în- sumînd, in cadrul unei strategii globale, pe de o parte, o politică repertoriala și o producție artistică realizate în deplinul respect al ideii de valoare, da prevalentă a calității ideologice și estetice, pe de altă parte, o relație dinamică între teatru și publicul său.Realizarea acestor parametrii fundamentali ai programului teatrului a condus, firesc, la o creștere, in ansamblu, a calității spectacolelor, a fluxului de spectatori și, implicit, a eficienței educative, a o- fertei culturale a teatru-
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Viața teatrului
in strinsă legătură cu munca

rezistență ai politicii noastre repertoriale, este oportun să menționăm faptul că promovarea repertoriului românesc, și mai t' a celui de actualitate, . reprezentat și continuă să reprezinte un act de di- ‘ întregii noastre artistice, cheia întregului pro-
ales arecție al activități de boltă a gram ideologic și estetic. Au fost prezente pe scena teatrului nostru nume de rezonantă ale dramaturgiei contemporane : DumitruRadu Popescu, Marin So- rescu. Teodor Mazilu. Tudor Popescu, Dumitru Solomon, Paul Everac. Iosif Na- ghiu. Ion Băieșu și alții, cu piese de rezistentă ale literaturii dramatice de actualitate, o literatură viguroasă și nuanțată, o literatură a afirmării ferme, puternice, decise a valorilor autentice, pozitive ale lumii noastre, valori umane, morale; o literatură constituită intr-un seismograf fin și sensibil al unor probleme la zi, capabilă să faciliteze, prin comentariul evenimentelor, dar și prin atitudinea clară față de ele. necesarul proces educațional al publicului.Dramaturgia istorică modernă, reflectînd pasiunea contemporanilor noștripentru o istorie privită prin prisma prezentului căruia i se adresează și care se înțelege pe sine mai deplin raportîndu-se la evenimentele care l-au precedat și care J-au determinat, a fost și ea re

prezentată pe scena teatrului nostru, contribuind benefic la ridicarea conștiinței politice și civice a spectatorilor.Opere semnificative ale culturii altor țări, piese pătrunse de spirit umanist, revoluționar au completat și au îmbogățit oferta culturală a teatrului.în contextul preocupărilor permanente ale trului Național din șoara de a deveni și ționa ca un autentic de cultură națională, buie privită și organizarea aici, la Timișoara, a Galei dramaturgiei românești de actualitate (ajunsă în 1988 la cea de-a 4-a ediție), manifestare competitivă națională, ce își propune stimularea creației dramatice originale, evidențierea celor mai importante texte ale dramaturgiei românești actuale, precum și a valorilor artei spectacolului românesc.Legat de ideea politicii repertoriale a Teatrului Național din Timișoara credem că, paralel cu preocuparea „descoperirii" valorificării și lansării unor piese românești, preocupare ce va trebui mai insistent canalizată către piesa de stringentă actualitate, trebuie menționat efortul permanent al tuturor creatorilor : regizori, actori, scenografi, de adecvare deplină a formei expresive a spectacolelor la substanțialitatea și importanța ideologică și estetică

Tea- Timi- a ac- focar tre-

a textelor aflate în repertoriu. Confruntări naționale au confirmat și validat, prin valoarea distincțiilor obținute de creatorii timișoreni, finalitatea artistică a acestor eforturi.Alături de această axă categorică a programului teatrului nostru, care este realizarea repertoriului la cele mai ridicate cote valorice, există o veche și permanentă preocupare a teatrului pentru formarea unui public avizat, preocupare ce a rezultat din convingerea noastră că pentru a forma și educa spectatorul, prin teatru este obligatoriu ca, in prealabil, să-1 formezi pentru teatru, să faci, adică, din spectatorul curent, obișnuit un receptor sensibil, instruit și deschis la mesajul pe care îl transmite spectacolul. Numai un asemenea public poate asigura funcționalitatea social-educa- tivă a ofertei noastre culturale.Teatrul Național din Timișoara și-a format, in a- ceastă idee, de-a lungul timpului, un sistem bine articulat de modalități de atragere și formare a publicului, începînd, firește, cu valoarea programului repertorial și continuind cu diverse forme de relație culturală cu acesta. Prezența permanentă a teatrului, prin microspec- tacole omagiale sau aniversare ori. altădată, cu unele de divertisment pe platformele industriile.

țcolî, institute de învă- țămint superior, ții, în muncă ale publicului, colaborarea permanentă și extrem de fructuoasă cu Inspectoratul școlar județean Timiș, realizarea unor spectacole cu participare dublă, a colectivului artistic al teatrului și a elevilor, a pionierilor și uteciș- tilor din municipiu și județ, instruirea de către cadrele artistice profesioniste a formațiilor de amatori sint, pentru noi, tot atitea modalități de formare și educare a publicului — care se cer continuate la un nivel superior.Aspirațiile Teatrului Național- din Timișoara, parte realizate, parte jalonind activitatea noastră viitoare, se află în deplin consens cu preocupările și dinamismul prezentului României socialiste, în deplin consens cu sarcinile ce revin întregului front ideologic, sarcini cuprinse în recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu,- secretarul general al partidului, cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico-educative, în vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață economico-socială. Antrenat in efortul grandios al întregii țări, spre o treaptă materială și civili- zatorie mai înaltă. Teatrul Național din Timișoara va continua să își amplifice eforturile artistice, să întindă noi punți de comunicare între spectatori, spre a se constitui într-un veritabil și inepuizabil focar de cultură națională, con- firmind astfel vocația educativă și constructivă a teatrului românesc si mal ales răspunzînd în chip „creator" și „Inspirat" menirii sale — în opera de modelare a unei noi conștiințe.

institu-alte medii d»

Lncia NICOARA directorul Teatrului Național din TimișoaraRevenind Ia factorii de

Muzeul colecțiilor de artă din Capitală Dichiseanu I
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De ce atitudinea față de cărți este diferită,
deși ele sint aceleași?

3 4
publicat în județul crea in acest fel o metodologică la ni- necesară acestei ac- care școala și implicați

Costln TUCHI1A

t e a t r
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): „Comori came
rale". Ioana Neculau — pian, Dan A- 
vramovici — clarinet — 17.30, (Ateneul 
Român): „Integrale camerale". Seară 
de sonate, Mihai Ungureanu — pian 
- 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu M&gureanu, 14 75 46): 
Neinsemnațil — 18 (sala Grădina Icoa
nei, 11 93 44): A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Mult zgomot 
pentru nimic (Teatrul municipal Plo
iești) — 18,30 ; grădina Herăstrău : 
Mitică Popescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
bătui și femeile — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03.

Băr-

• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru): Scapino — 18 (sala Stu
dio) : tdioata — 18,30
• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic.
14 72 34): Arta conversației — 19;
Teatrul de vară 23 August : Miliona
rul sărac — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): O sea
ră la Boema — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Cintă, ciocirlie — 18

Prima impresie pe care ț.i-0 Iasă biblioteca din satul Mîndra, județul Brașov, de îndată ce-i treci pragul este fără îndoială una favorabilă. Și aceasta deoarece, chiar la intrare, cititorul este intimpinat de un stand dfe carte care-1 pune la curent cu noutățile editoriale. Acest stand — ca de altfel și programul bibliotecii, afișat la vedere, pe fațada clădirii, scris cu litere și cifre mari, citețe — se constituie într-o „carte de vizită" a bibliotecii sătești din Mîndra. Impresia bună este întărită pe măsură ce pătrunzi zul activității ei.Biblioteca sătească din conține 11 500 volume, fiind sionată la populația satului, depășește 1 300 locuitori. Ceea ce ni se pare însă important pentru aprecierea corectă a activității unei biblioteci, deci și in cazul celei din Mîndra. nu este numărul volumelor pe care le conține sau al locuitorilor. ci numărul cititorilor. Or. din evidența bibliotecii rezultă că o treime din locuitorii satului sint cititori ai bibliotecii. Aceasta în condițiile cind in sat mai există și o bibliotecă școlară, foarte solicitată și ea de elevi. Activitatea bună a bibliotecii din Mîndra se explică — așa cum aveam să ne convingem — prin doi factori. Primul : numărul mare al cititorilor satului Mîndra reflectă o realitate anume din țara noastră — setea de instruire, de îmbogățire culturală și tehnico-științi- fică (o bună parte din locuitorii satului lucrează la cele două mari întreprinderi din municipiul Făgăraș: combinatul chimic și întreprinderea de utilaj chimic).— Adevărul este, ne spunea Alexandru Pandrea. primarul comunei Mîndra, că biblioteca s-a impus ca un instrument activ în procesul de culturalizare, de instruire, de educație civică și patriotică a sătenilor, in special al celor mai tineri.

in mie-Mindra dimen- care nu

structura fondului ei de carte, biblioteca are posibilitatea să se adreseze tuturor categoriilor de cititori, cu grad de pregătire generală mai diferențiat. Că biblioteca joacă un rol activ in educația civică și patriotică a cititorilor rezultă și din faptul că majoritatea cititorilor sint un bun exemplu de comportare cetățenească.La rindul său. profesorul Ion Zara. directorul școlii generale din sat, observa că un merit incontestabil al bibliotecii este acela că participa la îmbogățirea vieții satului, la formarea generației de miine înaltelor principii ale nostru.Cel de-al doilea factor cut din această bibliotecă ment deosebit de activ in procesul de culturalizare a populației îl con-
în spiritul partiduluicare a faun instru-

au in ce,Cu privire la planurile și intențiile de viitor, responsabila bibliotecii arată că anul acesta are în vedere trei obiective mai importante: să mărească numărul cititorilor adulți, să diversifice activitatea cu cartea și să organizeze întîlniri cu autorii de cărți, să continue acțiunea de recon- diționare a cărților deteriorate....Biblioteca din Bod — localitate aflată la mică distanță de Brașov — a avut pină de curind alt destin, comparativ cu cea din Mîndra. După o perioadă fructuoasă, care se încadra de altfel in contextul vieții spirituale deosebit de fertile a localității din acea perioadă, iată că în munca cu cartea a intervenit o lungă perioadă de declin, biblioteca răminind

nevoie de un sfat, o îndrumare rezolvarea unor probleme practi- gospodărești.

Față în față două moduri de a vedea 
și înțelege activitatea bibliotecilor sătești

Foto : E. Dichiseanu
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stituie sprijinul permanent acordat de comitetul de partid și primărie, pe de o parte, iar pe de altă parte, șansa de a fi nimerit pe miini bune — cum se spune pe miinile profesoarei Florentina Leabu. care muncește in această calitate de a- prOape 10 ani, cîștigind astfel nu numai o valoroasă experiență, dar și stima cititorilor, a sătenilor.Bineînțeles, accentul principal se pune pe popularizarea cărții în general și a noutăților editoriale in special. Aceasta se asigură atit in cadrul șezătorilor lunare, cit și al expozițiilor zează cu versarea din viața Unirea Moldovei cu Muntenia, Marea Unire din 1918, sau cu ocazia deschiderii Lunii, cărții la sate, desfășurarea fazei de masă a Festivalului Național „Cîntarea României" etc. Pe de altă parte, la sediul C.A.P. este organizată o expoziție cu cărți recente din domeniul agriculturii. Nu a trecut neobservat pentru bibliotecă nici un eveniment ca acela al organizării cursurilor agrozootehnice, prilej cu care s-a venit în sprijinul cursanților, prin recomandarea lucrărilor apărute în acest domeniu, așa cum nu a fost scăpat nici prilejul oferit de deschiderea cursurilor învățămintului politico- ideologic. Munca cu cartea intre- . gește alte manifestări cultural-artistice, ca recitaluri de poezie, simpozioane. expuneri etc. Nu surprinde că, in aceste condiții, sătenii din Min- dra au prins gustul cititului, ‘ar unii dintre aceștia — ca tînăra Ro- dica Cerghit, Gh. Răibuleț de 72 ani, Gh. Tofan și alții — au devenit cititori pasionați ai bibliotecii. Și nu puțini dintre ei, cum este Valeriu Comșa sau Ion Sucaciu, apelează la fondul de carte al bibliotecii cind

de carte, care se organi- diferite prilejuri, ca ani- unor evenimente istorice poporului nostru, cum este

închisă mai mult timp. Este perioada în care, în ansamblul ei, activitatea cultural-artistică înregistrează un evident regres, situație din care n-a ieșit nici astăzi.Speranțele puse de organele județene de resort, prin numirea in func- -ția de director al căminului cultural cu cîțiva ani în urmă a unei tovarășe tinere, nu s-au confirmat de- cit intr-o neînsemnată măsură. Refe- rindu-se la actuala stare de lucruri, Aurel Panga, secretar al consiliului popular comunal, ne vorbea cu nostalgie despre vremurile cind viața spirituală a comunei, in special a satului Bod, cunoștea o varietate largă de forme și mijloace de exprimare.— Cu excepția formației de fanfară, ne relata dînsul, nu prea mai avem astăzi cu ce ne lăuda. Toate s-au dus : și corul mixt, și formația de teatru, și formațiile artistice, și numeroasele și atractivele manifestări cultural-artistice de odinioară. Stagnarea și lincezeala sint vizibile.Afirmație pe deplin valabilă și in cazul bibliotecii sătești. Adică nu chiar. Am greși totuși dacă n-am recunoaște că o oarecare revitalizare a activității cu cartea se observă, de cind biblioteca a fost preluată de educatoarea Adina Tîrțălaș. în timpul, relativ scurt, de cind lucrează âici s-a străduit să facă ordine in inventarul și starea cărților din bibliotecă. Ajutată de cîteva inimoase cititoare, ea a reușit să recupereze o parte din cărțile rămase timp îndelungat la cititori, recondiționind ' circa 700 de exemplare din ele. Reorganizarea bibliotecii a permis ca aceasta să devină accesibilă cititorilor abia de cîteva luni. Numai că biblioteca nici în condițiile actuale nu răspunde exigențelor care se pun în fața unei asemenea instituții de cultură. Programul bibliotecii, deși afișat pe ușă, nu a fost și nu

este respectat nici acum. De la redeschidere (februarie) biblioteca stă la dispoziția cititorilor doar o dată la două săptămini — .rite 3—4 ore. Unul dintre cititorii cei mai pasionați, Vasile Motoașcă, afirma că actualul program nu-i oferă nici lui, nici altor cititori adulți posibilitatea de a împrumuta cărți de la bibliotecă și de aceea ar fi bine să se reșpecte programul afișat. Așa se face că în orele în care am găsit deschisă biblioteca, aici se găsea un mare număr de cititori, toți însă elevi (ca șl cum n-ar exista in sat și o bibliotecă școlară). Nici un adult. Și este explicabil : Intre orele 12 și 15 aceștia se află încă la lucru.Acțiuni specifice popularizării șl difuzării cărții nu se organizează deocamdată. Singură, fără un sprijin concret din partea organelor locale. bibliotecara nu răzbește să răspundă exigențelor acestei activități. Actualul primar nu folosește cuvintele surprinzătoare ale celui ce l-a precedat : „cartea nu trece prin burtă și deci n-am timp de așa ceva", dar nici n-a acordat sprijinul pa care l-ar putea acorda în acest domeniu. Și nu se poate afirma că nu sint forțe și modalități în acest sens. Pe raza comunei iși desfășoară activitatea nu mai puțin de 200 de intelectuali. Ei ar putea fi folosiți pentru revitalizarea activității spirituale a comunei, implicit a muncii cu cartea. Păcat însă, arăta una dintre cititoarele bibliotecii, că cei mal mulți dintre intelectualii satului stau departe de viața spirituală a comunei. Cit de departe stau ne-o confirmă și faptul că doar unul ei figurează printre cititorii tecii.Dar așa cum afirma unul dintre cititorii bibliotecii, pentru Îmbunătățirea muncii cu cartea este necesar .ca tovarășii din conducerea primăriei. dar mai ales secretarul adjunct al comitetului de partid comunal, tovarășa Elena Clucaș, care este șl directorul căminului cultural, să-și schimbe optica cu privire la rosturile muncii cultural-educative. De altfel, una din explicațiile actualei stări de lucruri din viata spirituală a comunei Bod constă și în pasivitatea cu care organele județene de resort au privit situația vieții cultural-artistice, neintervenind prompt pentru înlăturarea neajunsurilor.Iar posibilități de ridicare a activității culturale, a muncii cu oartea există nenumărate. Aceasta presupune ca organele locale de partid șl de stat să-și asume întreaga responsabilitate a sarcinilor reieșite din documentele de partid în acest domeniu. Ele nu trebuie să uite că prezența tot mai activă a cărții în viața satului are implicații din cel» mai favorabile în lor, in rezultate care se vor obțin» In toata domeniile de activitate.

dintre biblio-

trebuie să uite câ
Însăși activitatea ,

Nlcolae MOCA NU ț “corespondentul „ScintaS*"^ -
K
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Tovarășului STIPE ȘUVAR
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaCu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea sarcinii de mare răspundere ce v-a fost încredințată, în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și hotăririlor Conferinței Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia pentru edificarea societății socialiste în țara dumneavoastră.îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare, bazate pe încredere și respect reciproc, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul intîlnirilor româno-iugoslave la nivel înalt, spre binele poporului român și popoarelor iugoslave, în folosul cauzei socialismului, al progresului și păcii I" lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Președintelui Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

BRUNO FERENC STRAUB
BUDAPESTA. Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, vă adresez sincere felicitări și urări de succese in activitatea dumneavoastră viitoare.îmi exprim convingerea că. prin eforturi comune, relațiile de colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, în interesul ambelor țări și Sopoare vecine, al cauzei socialismului, înțelegerii, colaborării și păcii uropa și în lume. în

A apărut;
TELEGRAMĂ

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu deosebită plăcere amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia zilei mele oficiale de naștere. La rindul meu, vă adresez cu căldură cele mai bune urări.

ELISABETH R.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Expunere cu privire la perfectionarea 
activității organizatorice, ideologice 

și politico - educative, în vederea 
creșterii rolului conducător 

al partidului în întreaga viață 
economico - socială

23 IUNIE 1988
EDITURA POLITICA

Cronica zileiLa Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, vineri, o întîlnire- dezbatere parlamentară româno— vest-germană, organizată cu prilejul vizitei in țara noastră a delegației Grupului parlamentar pentru relații de prietenie R. F. Germania — România, condusă de Klaus Rose, președintele grupului.Au luat parte membri ai Comitetului de conducere al Grupului pentru relații de prietenie România — R. F. Germania din M.A.N., depu- tați, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.Au participat membrii delegației parlamentare vest-germane, precum și ambasadorul R.F. Germania la București. Helmut Matthias.Dialogul parlamentarilor din România și R.F. Germania a fost consacrat efectuării unui larg schimb de
Preocupări pentru modernizarea

opinii privind stadiul și perspectivele raporturilor bilaterale în domeniile politic, economic, tehnico-ști- ințific, cultural, in probleme umanitare și de informare în masă, precum și cu privire la aspecte actuale ale vieții internaționale.Relevînd rolul și răspunderile ce revin parlamentelor și parlamentarilor în soluționarea justă și democratică a problemelor majore ale contemporaneității, în promovarea apropierii și mai bunei cunoașteri între popoare, a păcii și înțelegerii în Europa și în întreaga lume, ca și importanța pe care cele două părți o acordă amplificării continue a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și R.F. Germania, dintre popoarele celor două țări, prima întilnire-dezbatere parlamentară româno—vest-germană a pus în evidență necesitatea de a se acționa, prin eforturi comune, pentru transpunerea în Viață a acestor deziderate.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului ministru al Guvernului Republicii Democratice Madagascar. Victor Ra- mahatra. prin care ii transmite vii și sincere mulțumiri pentru felicitările adresate cu ocazia numirii în funcția de șef al guvernului malgaș.
tv13,00 Telex13,05 La sflrșit de săptămlnă (color)14.45 Săptămlna politică15,00 închiderea programului19,00 Telejurnallg,20 Teleenclclopedla (color)19,50 Floarea din grădină (color). Eml- slune-concurs de muzică populară20.45 Muzică ușoară românească (color) 21,00 Film artistic (color) : „Fapt divers". Producție a Casei de filme Patru. Premieră TV. Cu : Ilarlon Ciobanu, Patricia Grigorlu, Rfizvan Popa, Mitică Popescu, Valentin Urltescu, LăszlO Tarr, Virgll An- driescu, Adrian Pintea, Ion Anes- tin, Paul Lavrlc, Luminița Gheorghiu, Flavius Constantinescu. Scenariul loan Grigorescu. Regla Andrei Blaler22,20 Telejurnal22,30 închiderea programului
vremea

LUCRĂRILE CONFERINȚEI UNIONALE A P.C.U.S.

In centrul dezbaterilor - dezvoltarea 
procesului de înnoiri sociale

rețelei comercialeIn ultimii ani. pe întreg cuprinsul țării s-au desfășurat acțiuni susținute privind modernizarea rețelei comerciale și asigurarea unei serviri corespunzătoare a populației cu bunuri de consum curent și de folosință îndelungată. In legătură cu rezultatele obținute și măsurile aflate in curs de aplicare am avut o discuție cu .tovarășul Constantin Tudose, director în Ministerul Comerțului Interior.—Care. sînt principalele obiective pe care le urmărește acțiunea de modernizare in domeniul comerțului Interior ?— Exercitînd economice și repre . rid’f |< lui. corn
importante funcții sociale, în procesul :ției socialiste lărgite și în if nivelului de trai al poporului. comdrțul interior din țara noastră — componentă de seamă a economiei naționale — are sarcina de a se înscrie ferm pe coordonatele modernizării, ca un proces complex care trebuie să răspundă atit cerințelor de satisfacere a nevoilor de consum, ale populației, ... cit . si -de creștere a eficienței economice. în consecitță, modernizarea activității ctmerciale are menirea de a asigura legarea. în mod organic, a fluxului cel mai rațional al mărfii de baza tehnico-materială, prezentarea la lesfacere a unui fond de mărfuri judicios structurat în raport cu cerinele de înnoire și diversificare sctimentală. intr-un cadru adecvat - spații comerciale, utilaje și mobilsr. prezentare generală a unitățilo și personalului — care să <fiîntr-un grad tot mai ridicat ceri. țelor cumpărătorilor. Evident insă, modernizarea activității comerciale nu poate și nu trebuie să piardă din vedere, nici un moment, că servirea civilizată și populației S;e impune a în condițiil unui fond adețvat, la. >’ ■ superiority;, tății muijs^ bunurilor \ * merțului, , mărfuri, alt . nanciare.borat și adopTe merțului Interj vind perfecționa modernizarea ty. ale, pe baza capiul București și o toate județele s-au realizat și sint în curs de finalizare importante acțiuni, menite să asigure, concomitent cu sporirea productivității muncii și a eficienței economice, servirea populației în condiții moderne și civilizate.— Ce rezultate practice s-au înregistrat în perioada care a trecut din acest cincinal în finalizarea acestor programe de modernirare ?— Situind in centrul atenției problemele perfecționării organizării, modernizării și creșterii eficienței în utilizarea rețelei comerciale, in primii doi ani ai actualului cincinal s-au reprofilat și modernizat, inclusiv sub aspectU organizării interioare și a dotării cu mobilier, circa 2 000 unități conerciale cu amănuntul și unități a alimentație publică din municipiil București și practic din toate loalitățile urbane unde funcționează rețaua comerțului interior. în toate azurile, prin lucrările de moderniare s-a urmărit și s-au realizat imprtante sporuri ale productivității mncii și de eficiență în utilizarea basi materiale. De exemplu, la Intsprinderea comercială „Universal" din București, in unitățile modermate s-au realizat creșteri ale voluiului de desfacere c< .4 la sută și ile productivității rtiuncil cu 27 la ută. Totodată, la aceste unități, ca s altele dintre cele modernizate, s-au «ținut importante beneficii peste plaiîn cadrul acțiuni de modernizare s-a pus un accent «osebit pe extinderea unor unitățisau puncte de vînzare de larg intens pentru populația și, totodată, efiiente din punct de vedere economic cum sint : raioanele specializate în desfacerea produselor culinare pentru consum la domiciliu, atît îrtmagazine alimentare, cît și în urtăți de alimentație publică ; magasie tip „Materna", magazine pentruineret. magazine de mobilă cu Vizare pe bază de precomandă și caflog, unități de alimentație publică cuservire rapidă și altele. Pentru desfătarea în condiții mai bune a comrțului cu legume și fructe s-a ctins rețeaua magazinelor tip „Fortua".Acționindu-se pentrutranspunerea în viață a indicațiile tovarășului secretar general al paidului, prin darea în folosință a nobr complexe comerciale agroindustiale și piețe agroalimentare din Caftală (Delfinului, Unirii II, Cotrocți, Aviației, Floreasca), se asigură ondiții sub-

modernă a fi realizată de marfă parametri productivi-’ unor jectul >ficienței utilizării i încredințate co- fixe, stocuri de materiale și fi- optică, s-a ela- • Ministerul Co- i program pri- i organizării și citații comerci- uia în munici-

Craiova. La parterul blocurilor

Parlamentarii vest-germanl au vizitat, în timpul șederii în țara noastră, obiective economice, social-cul- turale și de interes turistic din municipiu) București și Alba. din județulțara noastră parlamentar
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Cu prilejul vizitei In a delegației Grupului pentru relații de prietenie R. F. Germania — România, ambasadorul R.F.G. la București, Helmut Matthias, a oferit vineri un dineu.Au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, membri ai Comitetului de conducere al Grupului pentru relații de prietenie România — R.F. Germania, deputați, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.

Institutul de meteorologie și hidrologie comunică timpul probabil pentru intervalul 2 iulie, ora 20 — 5 iulie, ora 20. In țară : Vremea va fi călduroasă, îndeosebi in regiunile din sudul țării. Cerul va fi variabil. Innorări mai accentuate se vor produce în prima parte a Intervalului în regiunile din vestul, centrul șl nordul țării, unde vor cădea ploi locale, sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri, condiții de grindină, Iar In puncte izolate cantitățile de apă pot atinge 20 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. In celelalte zone, averse Izolate. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, prezentînd unele intensificări la începutul intervalului în vestul țării care, trecător, pot lua aspect de vijelie. Temperaturile minime vor fl cuprinse între 14 și 22 de grade, Iar cele maxime Intre 25 șl 35 de grade, ușor mai coborîte In nord-vest, la Începutul intervalului, dar mal ridicate pină la 38 de grade în sud. In București : Vremea va fl călduroasă, cu cerul variabil. Condiții de averse de ploaie după-a- mlezele. Vînt slab pînă la moderat. Temperaturile minime vor oscila Intre 18 și 21 de grade, iar cele maxime între 34 șl 37 de grade.

în suita evenimentelor politice care au jalonat timp de șapte decenii evoluția Uniunii Sovietice, actuala Conferință unională a P.C.U.S. este apreciată aici ca un moment de deosebită semnificație în viața comuniștilor, a oamenilor muncii, a popoarelor sovietice, dezbaterile asupra problemelor dezvoltării viitoare a operei de edificare socialistă dind măsura procesului de înnoire a societății inițiat de partid și prefigurind căi și modalități de acțiune menite să confere acestui proces o nouă dimensiune.Inițierea acestui proces — s-a subliniat adesea de la tribuna conferinței — constituie un imperativ al timpului. în fața partidului s-a impus ca o sarcină de stringentă actualitate necesitatea adoptării unui program de profunde prefaceri în viața economică și social-poli- tică a țării, care să corespundă cu adevărat esenței noii orînduiri, cerințelor specifice ale actuale! etape de dezvoltare a societății sovietice. Programul strategic definit de Congresul al 27-lea al P.C.U.S., desfășurat in urmă cu doi ani, a așezat bazele necesare trecerii la o nouă etapă, calitativ superioară, in dezvoltarea construcției socialiste. In ce măsură evoluțiile înregistrate în această scurtă perioadă răspund așteptărilor, speranțelor învestite ? Analiza cuprinsă in raportul C.C. al P.C.U.S., în luările de cuvînt a pus în evidență un adevăr de neocolit : înaintarea spre obiectivul fixat presupune depășirea a nu puține dificultăți, soluționarea unor probleme complexe acumulate de-a lungul timpului. Delegații la conferință au supus unei radiografii severe ceea ce s-a realizat, intervențiile lor caracterizîn- du-se prin realismul aprecierilor, prin ascuțimea criticării lipsurilor și neîmplinirilor, dar și prin abordarea constructivă, creatoare a ceea ce trebuie întreprins în continuare.Aprinse dezbateri au loc pe marginea măsurilor adoptate — unele cu caracter experimental — în vederea asigurării autoconducerii și autogos- podăririi, printr-o reconsiderare a rolului întreprinderilor, a unităților economice de bază și a raporturilor lor cu ministerele, toate acestea vi- zînd creșterea substanțială a inițiativei colectivelor de muncă. S-au exprimat, in acest sens, propuneri menite să asigure ca aprecierea muncii instituțiilor centrale, inclusiv a veniturilor lor, să se facă in funcție de rezultatele întreprinderilor din ramura respectivă, de acțiunile întreprinse în vederea introducerii mai rapide a cuceririlor progresului teh- nico-științific, a ridicării calității
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producției. Au fost relevate, totodată, consecințele datorate unor dezechilibre in dezvoltarea diferitelor ramuri ale economiei naționale, îndeosebi situația existentă în agricultură.Dezbaterile din cadrul conferinței s-au concentrat, de aceea, în două direcții principale : pe de o parte, ele vizează dezvoltarea și adîncirea procesului de perfecționare a activității economice, iar pe de altă parte — democratizarea vieții social- politice, ca o condiție vital necesară punerii în valoare a potențialului socialismului. In acest sens, conferința urmează să adopte rezoluții corespunzătoare care vor jalona activitatea P.C.U.S. intr-o amplă perspectivă. Luind cuvîntul din nou în cursul dezbaterilor, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorbaciov, a subliniat că 
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populare", pornind de la adevărul că poporul este chemat să aibă cuvîntul hotăritor în acest proces revoluționar. Aceasta, a spus vorbitorul, nu înseamnă o slăbire a rolului partidului, ci, dimpotrivă, întărirea autorității sale, a rolului său de forță politică conducătoare a întregii societăți. Pe această linie se înscrie și propunerea privind alegerea primilor secretari ai organelor de partid la diferite niveluri și ca președinți ai sovietelor, tocmai in scopul sporirii autorității organelor puterii de stat, a eficienței activității lor.Dezbateri ample generează tezele și propunerile din raportul C.C. al P.C.U.S. cu privire la perfecționarea funcțiilor statului, a sistemului juridic, la sporirea rolului organizațiilor de masă și obștești, la întărirea relațiilor dintre diferitele popoare și naționalități ale U.R.S.S.O idee centrală, subliniată practic în toate luările de cuvint, în proiectele de documente supuse dezbaterii este aceea privind perfecționarea vieții interne de partid. Fapt profund semnificativ, după cum sublinia secretarul general al C.C. al P.C.U.S., pentru că toți comuniștii, întregul popor își leagă speranțele de viitor tocmai de creșterea rolului partidului. Măsurile avute în vedere vizează democratizarea stilului și metodelor de muncă, a întregii activități a partidului, astfel îneît proiectele și programele de dezvoltare definite de Congresul al 27-lea, de actuala conferință să-și găsească deplină materializare, deschizind noi perspective operei de construcție socialistă.
Dumitru ȚINU

de locuințe — magazine moderneFoto : E. Dichiseanu

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COOPERAȚIEI ACTUALITATEA SPORTIVĂ

stanțial îmbunătățite pentru practicarea unui comerț modern și civilizat cu produse agroalimentare și nealimentare de uz curent. Prin calitățile lor constructive, funcționale și estetice, aceste mari obiective comerciale materializează pe un plan calitativ superior, raportat direct la cerințele vieții moderne și ale creșterii eficienței, tradiția românească a comerțului în piețe. Un element de noutate deosebit îl constituie includerea in structura acestor complexe comerciale agroindustriale a „fabricilor de mincare“. din subordi- nea Ministerului Industriei Alimentare. precum și a unor spații de desfacere speciale pentru consumul pe loc și la domiciliu a produselor culinare realizate in aceste unități producție.Rezultate pozitive s-au obținut numeroase municipii și orașe in privește îmbunătățirea structurii rețelei comerciale din zonele centrale, asigurîndu-se prin măsuri de reprofilare și modernizare un echilibru corespunzător intre diferitele tipuri de unități. In acest sens, experiențe valoroase constituie acțiunile încheiate sau în curs de realizare în municipiile București, Brăila, Bistrița, Suceava. Tîrgu Mureș. Craiova. Brașov, Constanta ș.a. Manifestîndu-se o continuă preocupare pentru extinderea formelor moderne de vînzare (autoservirea și alegerea liberă a mărfurilor), s-a ajuns ca în prezent mai mult de jumătate din volumul vinzărilor de mărfuri cu amănuntul să se realizeze prin aceste forme.Pentru realizarea unui cadru general de prezentare la nivel superior a unităților comerciale și mal cu seamă pentru expunerea atractivă a mărfurilor, s-au desfășurat lucrări, atît la unele mari magazine din Capitală (Victoria, Cocor. București), cit și la unități din Drobeta- Turnu Severin, Rimnicu Sărat. Her- culane, Cluj-Napoca, Pitești, Buzău etc., contribuind, în esență. Ia ridicarea nivelului de servire a populației. la parametri ridicați de eficiență economică. Totodată, s-a acționat pentru ridicarea nivelului de dotare tehnică. îndeosebi în producția de preparate culinare realizate în bucătăriile și laboratoarele de producție din alimentația publică și consumurile colective.— Calitatea unei bune serviri a populației este dată și de nivelul de pregătire a personalului muncitor din comerț. Ce acțiuni deosebite se întreprind pentru perfecționarea pregătirii profesionale ?— Tinînd seama de faptul că forța de muncă reprezintă factorul determinant al dezvoltării și deci al modernizării, s-a acționat pentru mai buna organizare a învățămintului profesional, liceal șl superior pentru comerț, concomitent cu ridicarea calitativă a muncii, cu un accent deosebit pentru îmbunătățirea conținutului, a planurilor și programelor de învățămînt. S-au elaborat programe școlare noi, care răspund mai one exigențelor dezvoltării și modernizării comerțului, fiind în curs de întocmire reflecta ționării precum înțelor __de specialitate. Pentru perfecționarea profesională a personalului muncitor existent, in anul 1987 au fost cuprinși 2 600 lucrători în cursuri de calificare și policalificare, 2 500 lucrători la cursuri de perfecționare organizate pe plan central, iar 76 000 lucrători la formele de perfecționare din întreprinderi.
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noi manuale, care vor mai bine exigențele perfec- și modernizării comerțului, și noutățile in domeniul ști- economice și al disciplinelor

— Ce noutăți conțin programele de modernizare a activității din domeniul comerțului în perspectiva acestui cincinal ?— Conștienți că perfecționarea și modernizarea întregii activități reprezintă un proces continuu, care se cere a fl derulat permanent și in domeniul comerțului interior, se realizează în prezent completarea și actualizarea programelor elaborate la nivel central și în teritoriu.Pentru utilizarea intensivă a bazei materiale existente a noilor construcții comerciale și a celorlalte fonduri fixe aflate in dotarea rețelei, din experiența practică a rezultat că există mari rezerve de creștere indirectă a capacității de desfacere, care nu implică un efort de investiții deosebit, ci mai ales o regîndire a sistemului de organizare interioară. a dotării cu mobilier și a organizării muncii personalului. Considerăm, în acest context, că trebuie înlăturat conservatorismul, mentalitatea unor cadre de conducere din comerț, potrivit căreia ceea ce s-a făcut inițial cu ani in urmă (mai precis cînd s-a dat în folosință unitatea) își păstrează actualitatea. Se neglijează astfel progresele reale ce au apărut și apar în structura mărfurilor comercializate, în rindul cumpărătorilor, în domeniile utilajelor comerciale și, nu în ultimă instanță, și în tehnica organizării activității comerciale. Implicit, aceasta Înseamnă a recurge, în mod sistematic și firesc, nu cu caracter de campanie, la promovarea noutății reale, eficiente economic și, deopotrivă, benefică pentru om, sub aspectul bazei materiale, al fondului de mărfuri comercializat, al punerii superioare în valoare a potențialului uman. In acest cadru, ar fi deosebit de utilă extinderea ariei de răspîndire a modelelor unor reușite obiective comerciale și de alimentație publică realizate recent sau modernizate din București. Ploiești, Brașov. Alexandria. Pitești. Tirgu Mureș. Craiova și din alte localități, ținîndu-se seama de realitățile social- economice concrete din teritoriu. A- vem convingerea că noile comolexe comerciale agroindustriale prevăzute a se realiza in acest an și în continuare în București, Tirgoviște, Pitești, Slatina, precum și unitățile supuse modernizării din Satu Mare, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Brașov și din unele stațiuni balneoclimaterice vor deveni noi puncte de referință ale peisajului comercial contemporan românesc.Preocupări deosebite vor se manifeste, de asemenea, ția realizării în așa fel a _________zării comerțului incit să fie înlăturate uniformitatea și anonimatul în prezentarea produselor, în desfășurarea procesului de desfacere și în comportamentul personalului față de cumpărători. Devine tot mai actuală și importantă promovarea mărcii de comerț, creșterea prestigiului fiecărei întreprinderi și unități comerciale.In final, subliniem ideea că modernizarea amplă a activității comerciale se află și se va afla într-o strînsă interdependență cu realizările creației și producției de bunuri de consum, care trebuie să f>e marcate de intense preocupări pentru înnoirea sortimentală, sub aspect, funcțional și estetic, pentru ridicarea calității produselor și satisfacerea corespunzătoare a variatelor cerințe de consum ale populației.

în urmă cu peste șase decenii, Alianța Cooperatistă Internațională, cea mai largă organizație neguvernamentală din lume, . a făcut recomandarea ca prima simbătă din luna iulie să fie sărbătorită ca „Zi internațională a cooperației". Așa se face că, , an de an. uniunile naționale cooperatiste folosesc acest priiej pentru a trece în revistă propriile rezultate, pentru a-și manifesta adeziunea la principiile promovate de mișcarea cooperatistă internațională: progresul general al națiunilor, lichidarea inegalităților sociale și a subdezvoltării în lume, instaurarea unui climat de pace, colaborare și înțelegere intre popoare.Cele trei mari organizații cooperatiste din țara noastră — Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.), Uniunea Cențrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor (CENTROCOOP) și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești (U.C.E.C.O.M.) — aniversează în acest an „Ziua internațională a cooperației" cu realizări importante, în bilanțul economiei naționale regăsindu-se și contribuția milioanelor de membri cooperatori de la orașe și sate. Bunele rezultate dobindite de economia românească în prima jumătate a actualului cincinal au permis, cum se știe, adoptarea, din inițiativa secretarului general al partidului, a măsurilor de majorare a retribuțiilor și pensiilor, de care vor beneficia și personalul muncitor, și pensionarii din cooperație — nouă și elocventă dovadă a grijii permanente a partidului și statului pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Așezind la baza întregii lor activități orientările și indicațiile secretarului general al partidului, organizațiile cooperatiste din țara noastră și-au extins și diversificat continuu preocupările, implictndu-se tot mai mult in soluționarea la parametri înalți de eficientă a unor probleme de cea mai mare importanță economică și socială, pentru progresul necontenit al patriei, pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. In centrul preocupărilor lor. membrii cooperatori situează sarcinile din domeniul economiei, privind dezvoltarea producției agricole, a micii industrii și a prestărilor de servicii. Cooperatorii de la sate sînt hotăriți ca. prin forțele lor unite, beneficiind de sorijinul material și financiar al statului, să contribuie la înfăptuirea noii revoluții agrare. Ia dezvoltarea

și modernizarea agriculturii, la ridicarea ei la noi cote de randament și eficiență.Uniunile cooperatiste din țara noastră îndeplinesc totodată sarcini deosebite în sistemul economiei naționale pe linia aplicării principiilor autoconducerii .și autoaprovizionării în profil teritorial, ale autofinanțării unităților administrativ-teritO- riale, contribuind prin sistemul contractelor și achizițiilor la stimularea și amplificarea schimbului de mărfuri dintre sat și oraș, la formarea fondului de stat cu produse agroalimentare.Prin dezvoltarea activităților productive. prin ridicarea gradului general de viață și civilizație de la sate, organizațiile cooperatiste sint chemate să participe din plin la înfăptuirea procesului de sistematizare a teritoriului și localităților, necesitate obiectivă a etapei actuale de dezvoltare socialistă a țării, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru asigurarea unor condiții de muncă și viață tot mai bune tuturor locuitorilor țării.Pe linia promovării și afirmării politicii de pace și colaborare internațională a partidului și statului nostru, uniunile cooperatiste din România întrețin relații de prietenie și colaborare cu organizații cooperatiste similare de pe toate continentele, militînd pentru lărgirea mișcării cooperatiste internaționale, pentru dezvoltarea relațiilor nediscriminatorii de colaborare cu toate organizațiile cooperatiste, indiferent de țara în care acestea activează, pentru întărirea climatului de pace și securitate internațională, pentru înfăptuirea dezarmării generale și în primul rînd a celei nucleare, pentru eliminarea tuturor focarelor de încordare și conflict de pe planeta noastră.Printr-o ternațională versează în ____ ___ ____în perioada de început a celei de-a doua jumătăți a actualului cincinal, cînd întregul popor, strîns unit in jurul partidului, este chemat să-și intensifice preocupările, să dea viață orientărilor de excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în Tezele din aprilie. în celelalte expuneri ale secretarului general al partidului, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului și programelor de dezvoltare economică și socială a țării pentru înaintarea fermă a României pe calea progresului și prosperității.

coincidență, „Ziua in- a cboperației" se ani- acest an în țara noastră
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trebui să în direc- moderni-

Florea CEAUȘESCU

Radioreceptoare portabile și pentru autoturismeOricine poate deveni posesorul unuia dintre multiplele tipuri de radioreceptoare portabile aflate in unitățile de profil sau In raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat. Dintre acestea, iată cîteva, pe care Gheorghe Viorel, șeful unității nr. 240 din Șoseaua Ștefgn cel Mare nr. 2, una din unitățile pendinte de întreprinderea „Tehnometal" București, cu mare afluență de cumpărători, le recomandă: „Gloria", radioreceptor portabil, tranzistorizat, (14 tranzis- tori. 9 diode, un termistor), cu dublă alimentare — la baterie (6 baterii de 1,5 V tip R 20) și la rețea (220 V), cu cinci lungimi de undă (lungi, medii, scurte, ultrascurte și extensie pe scurte). I se alătură „Solo 500“ cu patru lungimi de undă și „Solo 300“ cu trei lungimi ambele cu dublă alimentare. Printre radioreceptoarele de buzunar. „Song", „Iris" și „Solo 100". cu două game de undă și alimentare la două baterii R 6, cît și „Top", cu o lungime de undă, au întrunit, în genere, sufragiile celor tineri. Cu carcase din material plastic, intr-o gamă

variată de culori, intr-un design atrăgător, aparatele amintite se caracterizează printr-o înaltă fiabilitate. selectivitate și audiție plăcută.Pentru automobiliști, un radioreceptor — „verificat personal" — ne mărturisește șeful unității amintite, este „Lyra", rezistent Ia șocuri, cu două lungimi de undă — lungi și medii — și „Rally“-Stereo, dotat cu autostop, cu trei lungimi de undă. Ambele au carcase lice, și-au dovedit rezistența litatea.Și-acum, trei precizări ale _____locutorului nostru, in atenția cumpărătorilor : 1) — montarea incorectă a bateriilor poate duce Ia distrugerea tranzistoarelor ; 2) — radioreceptoarele nu trebuie să funcționeze intr-un mediu cu tem- per-tură mai ridicată de 45 de grade ; 3) — întreprinderea „Teh- noton“ Iași asigură remedierea gratuită a tuturor defecțiunilor survenite timp de 12 luni de la data cumpărării unuia din aceste aparate, prin reprezentanțele sale județene. (Marta Cuibuș)
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Primii laureați ai Campio
natelor internaționale de 

tir ale României
• Azi, noi finale 

la poligoanele Tunari 
și DinamoCompetițiile internaționale de tir de la București au început ieri la poligonul Tunari și standul special al poligonului Dinamo. Fie că punctează în clasamentul Campionatelor internaționale ale României, în cel al „Cupei țărilor latine și Greciei" sau (numai taleriștii) în clasamentul „Trofeului Carpați". trăgătorii și trăgătoarele din cele 19 țări participante au oferit publicului spectator și specialiștilor prilejul de a asista la întreceri echilibrate. Și la realizarea unor rezultate de valoare internațională. Ceea ce, trebuie spus de la bun început, nu surprinde pe nimeni, dacă avem în vedere experiența și palmaresul competitorilor, faptul că cei mai mulți dintre ei iși desăvîr- șesc pregătirea în vederea participării Ia apropiatele Jocuri Olimpice .Primii laureați ai competițiilor au fost cunoscuți ieri. La Tunari au avut loc finalele : la pistol liber și la pistol sport, iar la Dinamo, finala la pușcă 10 m — bărbați.Astfel, proba de pistol liber a revenit lui Sorin Babii, cu rezultatul de 654 puncte (563 puncte în concursul propriu-zis și 91 puncte in finală), care a fost desemnat, de asemenea, cîștigător al Campionatului țărilor latine și Greciei. Pe locul secund s-a situat un alt concurent român, Vasile Nistor, cu 646 puncte (552 plus 94), iar locul al treilea a fost ocupat de iugoslavul Dragutin Vrbec — 644 puncte (551 plus 93). In clasamentul pe echipe alcătuit pentru „Cupa țărilor latine și Greciei", primul loc a fost ocupat de formația României — 1 647 puncte, urmată de Franța — 1 632 puncte și Spania — 1 607 puncte.Proba de pistol standard a fost ciștigată de concurenta româncă Anișoara Matei, cu 680 puncte (584 plus 96), medalia de argint fiind adjudecată de junioara Daniela Dumitrescu — 677 puncte (579 plus 98), iar cea de bronz — de sportiva din Cehoslovacia Jana Ziskalova — 675 puncte (578 plus 97). Pe echipe, primul loc a revenit Franței — 1 735puncte, urmată de România — 1 632 puncte și Spania — 1 607 puncte.La pușcă standard 60 focuri culcat, o victorie surprinzătoare a obținut Carmen Mălina (România) — 595 puncte, pe locurile următoare situîndu-se Elena Tadic (U.R.S.S.) — 595 puncte și Aurelia Bistriceanu (România) — 592 puncte.Astăzi, întrecerile continuă, cu începere de la ora 9. In program, la poligonul Tunari : probe de pușcă liberă culcat (60 f) — bărbați, pușcă standard — femei, pistol viteză, talere (trap și skeet — bărbați și femei). La Dinamo : pistol 10 m — femei (finala la ora 11,30) și pistol 10 m — bărbați (finala la ora 18,45).

★BASCHET. Rezultate înregistrate în turneul de calificare la baschet masculin pentru JO de vară din acest an. turneu ce se desfășoară în Olanda : Olanda—Suedia 92—71, Spania—Irlanda 118—62, Turcia— Danemarca 92—65, Italia—R.F. Germania 102—72.ATLETISM. Cursa atletică de la Salzburg, disputată pe 5,5 km, s-a încheiat cu victoria austriacului Helmut Schmuck, cronometrat in 16’45”52/100. La feminin, prima a trecut linia de sosire Anni Auer (Austria), în 21’.HALTERE. In prima zi a campionatelor de haltere ale U.R.S.S.. de la Harkov, întrecerile categoriei 52 kg au fost cîștigate de Israil Isakov, cu un total de 245 kg (107,5 kg plus 137,5 kg).
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

Datoriile externe agravează situația 
socială din țările in curs de dezvoltare

Pentru participarea 
mai activă a C.E.E.

încheierea Conferinței Unionale a P.C.U.S.

In favoarea unor noi pași pe calea dezarmăriiBERLIN 1 (Agerpres). — întrunită tn sesiune la Berlin. Camera Populară a R.D. Germane a aprobat raportul privind executarea bugetului pe anul 1987, anunță agenția A D.N.De asemenea. Camera Populară • adoptat o declarație în legătură cu acordul dintre R.D.G., Uniunea
Sovietlcă și Cehoslovacia asupra inspecției militare în virtutea tratatului sovieto-american privind rachetele nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune, declarație ce se pronunță pentru noi măsuri de dezarmare și extinderea dezarmării asupra altor domenii militare.

Demersuri pentru crearea de zone 
denuclearizateOTTAWA 1 (Agerpres). — Swend Robinson, deputat In Camera Comunelor a Canadei, a făcut, în ședința camerei, propunerea ca regiunile nordice ale Canadei să fie proclamate zonă fără arme nucleare. Instituirea unei asemenea zone, a arătat el, ar aduce o contribuție semnificativă 

la cauza păcii.STOCKHOLM 1 (Agerpres). — în orașul universitar Lund. din sudul Suediei, se desfășoară lu-

crările unei reuniuni a Mișcării vest-europene pentru dezarmare nucleară, la care iau parte aproape 900 de delegați reprezentînd organizații politice, de tineret și femei. Sînt dezbătute probleme privind destinderea pe plan internațional, crearea de zone libere de arme nucleare, relația dintre dezarmare și dezvoltare, rolul tineretului și femeilor în lupta împotriva războiului, pentru pace.

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — Milioane de copii iși pierd viața in țările in curs de dezvoltare ca urmare a politicii statelor occidentale industrializate in ce privește datoria externă a „lumii a treia" — a declarat, la Stockholm, directorul executiv al UNICEF, James Grant, citat de agenția A.D.N. El a deplins și a calificat ca tragic, regretabil și Imoral faptul că, zilnic, în țările în curs de dezvoltare pier 40 000 de copii, arătînd că prin politica față de debitori și preocupate exclusiv de apărarea intereselor lor financiare, statele puternic industrializate au determinat reducerea standardului de viață cu 15 la sută în unele părți din America Latină și cu 25 la în Africa subsahariană.

Consiliului ministerial Latino-American al S.E.L.A. din septembrie anul curent. Participanții au condamnat măsurile restrictive adoptate pe piața mondială la adresa produselor de export latinp-americane și poziția rigidă a statelor occidentale puternic industrializate față de necesitatea lansării unui dialog cu statele în curs de dezvoltare pentru rezolvarea problemei datoriei externe.
sutăLareu-Eco-CARACAS 1 (Agerpres). — Caracas au luat sfîrșit lucrările niunii pregătitoare a Sistemului nomic Latino-American (S.E.L.A.), la care experți din regiune au luat in dezbatere aspecte ale cooperării regionale în perspectiva reuniunii

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — Delegați din 11 state latino-americane membre ale Asociației Latino- Americane de Integrare (A.L.A.D.I.) au convenit să acționeze pentru intensificarea cooperării regionale, în vederea sprijinirii eforturilor naționale de depășire a dificultăților so- cial-economice cu care sînt confruntate in prezent — transmite agenția I.P.S. Participanții au adoptat un Program de extindere a comerțului regional (P.R.E.C.), convenind, totodată, măsuri de punere în aplicare a acestuia.

la reglementarea politică 
a conflictelor regionaleATENA 1 (Agerpres). — Incepind de la 1 iulie. Grecia a preluat președinția Comunității Economice Europene (C.E.E.). Premierul Andreas Papandreu a declarat cu acest prilej că in timpul acestui mandat, cu o durată de șase luni, său va urmări ca obiectiv rezolvarea unor probleme ce și sociale cu care sînt tate țările membre ale Pieței comune, între care șomajul, asistenta socială și ocrotirea sănătății. De asemenea, el a arătat că Grecia se va preocupa de extinderea relațiilor dintre membrii C.E.E. și alte state și de participarea mai activă a Pieței comune la eforturile pentru reglementarea pe cale politică a conflictelor regionale.

MOSCOVA 1 (Agerpree). — Vineri, în cadrul celei de-a XlX-a Conferințe Unionale a P.C.U.S. s-au încheiat dezbaterile pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi. în cursul dezbaterilor au luat cuvîntul 66 de delegați, care au exprimat sprijinul față de linia promovată de P.C.U.S.
în ședința de după amiază, conferința a adoptat șase rezoluții In problemele discutate, transmite agenția T.A.S.S.în încheierea Conferinței Unionale a luat cuvîntul secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, care a apreciat conferința drept un eveniment major în viața partidului.

guvernul prioritar economi- confrun- Alegerea președintelui Consiliului Prezidențial 
Adunării de Statși a președinteluiBUDAPESTA 1 (Agerpres). — La Budapesta s-au desfășurat lucrările sesiunii Adunării de Stat a R.P. Ungare. Bruno Ferenc Straub a fost
ales președinte al Consiliului Prezidențial, iar Istvan Stadinger — președinte al Adunării de Stat, transmite agenția MTI.

Apel in favoarea convocării unei conferințe

Fondurile irosite pe înarmări să fie folosite 
în scopul progresului economic al popoarelor !WASHINGTON 1 (Agerpres). — „Marșul păcii" organizat în comun de militanții și sovietici a te americană de cimpie a _______ ______Participanții la âceastă manifestare au sădit un „Arbore al păcii" și au

pentru pace americani ajuns in mica localita- Wilton. situată în zona statului federal Idaho.
cadrul localității. Robert necesitatea opririi care o reprezintă și a alocării fon- prin dezarmare nivelului de viață

luat parte la un miting. în căruia primarul Gast. a subliniat uriașei risipe pe cursa înarmărilor durilor eliberate pentru ridicarea al oamenilor.

Ample manifestații împotriva ocupării 
ilegale a Namibiei de către R.S.A.

a cerut Japoniei să reducă comerțul cu Africa de• Canada
Sud • Firma vest-germană „Daimler Benz" acuzată de violarea 

embargoului Consiliului de Securitate al O.N.U.

acțiune contrară procesului deROMA 1 (Agerpres). — Camera Deputaților a Parlamentului italian a adoptat propunerea guvernului privind transferul unor avioane americane de tip F-16 de la baza militară Torrejon din Spania pe teritoriul Italiei. Decizia guvernului a fost luată cu toate că organizații politice și obștești, opinia publică italiană au
criticat o asemenea măsură apreciată ca o angajare suplimentară a Italiei în cadrul N.A.T.O. Reprezentantul partidului comunist a subliniat in cursul dezbaterilor că instalarea a- cestor avioane — la aeroportul militar de lîngă orașul Crotona — „este contrară procesului de destindere internațională".

WINDHOEK 1 (Agerpres). — Forțele șud-africane de ocupație au atacat in nordul Namibiei un grup de studenți participanți la amplele manifestații și demonstrații de protest împotriva prezenței militare a regimului de la Pretoria pe teritoriul namibian — informează agenția NAMPA. 10 studenți au fost răniți.Forțele militare și de poliție sud- africane dislocate in Namibia pentru a reprima ampla mișcare împotriva ocupării ilegale a țării au operat numeroase arestări în rîndurile studenților și elevilor namibieni.

măr de transportoare de trupe, arme și muniții, precum și alte materiale militare.

LONDRA 1 (Agerpres). — într-un raport prezentat Camerei Comunelor, primul-ministru al Margaret Thatcher, dificilă realizarea apropiat a uniunii _________„ ____europene. în cadrul recentei reuniuni la nivel inalt a C.E.E., de la Hano- vra, s-a hotărît — între altele — crearea unui grup de studiu care să analizeze măsurile și etapele ce trebuie întreprinse pentru crearea unei uniuni economice și monetare a Pieței comune. Legat de aceasta, Margaret Thatcher a spus că „aceasta nu va presupune neapărat crearea unei singure monede și a unei singure bănci centrale".

Marii Britanii, apreciază ca într-un viitor monetare vest-
internaționale asupraATENA 1 (Agerpres). — In capitala Greciei s-au încheiat lucrările sesiunii de vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei occidentale. la care au participat peste 200 de deputați din 21 de țări. Par- ticipanții au adoptat o rezoluție prin care adresează tuturor statelor europene apelul de a contribui la crearea climatului de încredere necesar convocării unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu.In cursul lucrărilor au fost abordate. de asemenea, probleme ale colaborării între țările vest-europene in domeniile științei și tehnologiei.

Orientului MijlociuNICOSIA 1 (Agerpres). — La Nicosia s-au încheiat lucrările unei reuniuni, inițiată de OSPAA (Organizația de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice), în sprijinul revoltei populare palestiniene din teritoriile ocupate. Reprezentanți din peste 20 de țări au condamnat politica represivă a autorităților israeliene de o- cupație și au subliniat caracterul urgent al convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U., la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ca unic reprezentant legitim al poporului palestinian.

NICARAGUA. Prelungirea unilaterală a încetării 
operațiunilor ofensive ale armatei guvernamentaleMANAGUA 1 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a anunțat prelungirea in mod unilateral a încetării operațiunilor ofensive ale armatei guvernamentale pe o perioadă de 30 de zile, respectiv pină la 31 iulie, anunță agențiile Prensa Latina și EFE. Această decizie, a precizat șeful statului nicaraguan, a fost adoptată în așteptare ca Directoratul așa-numitei Rezistențe Nicaraguane (grupările „contras") să accepte propunerea guvernului privind reluarea convorbirilor de pace în ‘ 26—29 iulie.Totodată. președintele Saavedra a cerut Comisiei care a Acordurilor de. la ia în considerare denunțările de in7, călcare a încetării focului de către! elementele „contras". In acest sens, el a arătat că Nicaragua dispune de dovezi de încălcări ale focului de către antisandiniștl, fapt care reclamă efectuarea unor inspecții la Qița locului de către Comisia de verificare.

intervalulOrtega de verifi- SapOa să

TEGUCIGALPA 1 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, a sosit la Tegucigalpa venind de la San Salvador, în cadrul turneului pe care îl întreprinde in
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e scurt

niștrilor economiei, comerțului și ( finanțelor din țările arabe. Vor fi discutate situația economică pe I plan arab. în contextul evoluțiilor | actuale ale economiei mondiale și noi modalități ' merțului intre de dezvoltare a co- aceste state.

unele țări din America Centrală. Shultz va conferi cu președintele Hondurasului, Jose Azcona Hoyo, asupra situației elementelor „contras" nicaraguane, ruperea dialogului între aceste grupări și guvernul nicaraguan și stadiul aplicării acordurilor de pace „Esquipolas 11“ în America Centrală.HAGA 1 (Agerpres). — Curtea Internațională de Justiție de la Haga a examinat cara’gua daunele urmare susținut intenteze un proces in această problemă — informează agenția nicara- guană A.N.N., citată de T.A.S.S. Cu majoritate covîrșitoare de voturi, C.I.J. a adoptat o rezoluție care atribuie Statelor Unite răspunderea pentru încălcarea normelor dreptului internațional față de o țară suverană din America Centrală. A fost recunoscută, de asemenea, temeinicia cererii Nicaraguei privind dreptul la despăgubiri materiale. în cazul în care părțile nu vor ajunge la un acord, cuantumul și modalitățile despăgubirii vor fi stabilite de Curtea Internațională de Justiție de la Haga.

TOKIO 1 (Agerpres). — Ministrul de externe al Canadei, Joseph Clark, a cerut autorităților japoneze să-și reducă comerțul cu R.S.A., ca o măsură de combatere a politicii de a- partheid. în cursul unei întrevederi pe care a avut-o cu Shintaro Abe, secretar general al Partidului Liberal-Democrat, de guvernămînt, el și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea comerțului nipo- no-sud-african.Potrivit statisticilor date publicității la Tokio, în 1987 comerțul dintre cele două țări a crescut cu 19 la sută față de anul precedent.

CONVORBIRI. La Geneva s-a încheiat vineri o nouă rundă a convorbirilor sovieto-americarie pe etape privind problema încetării experiențelor nucleare, informează agenția T.A.S.S. în ansamblu, precizează agenția, runda de convorbiri s-a desfășurat intr-o atmosferă de lucru, constructivă.

de ce a de
cererea Republicii Ni- a fi despăgubită pentru i-au fost provocate ca războiului nedeclarat S.U.A. și a hotărît să BONN 1 (Agerpres). — Uzina vest- germană de automobile „Daimler Benz" a fost acuzată de violarea embargoului Consiliului de Securitate al O.N.U. privind vînzarea de arme către Africa de Sud.Dovezi în acest sens au fost aduse într-o conferință de presă, la Stuttgart, de către directorul unui organism internațional de luptă împotriva cooperării cu Africa de Sud în domeniile militar și nuclear, Abdul Minty. In context, Minty a relevat că filiala din R.S.A. a firmei vest- germane „Daimler Benz" a fabricat pentru Africa de Sud un mare nu-

RELAȚIILE CHINO—PORTUGHEZE. în cursul convorbirilor desfășurate la Beijing, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Qian Qichen, și omologul său portughez, Joao de Deus Pinheiro, și-au exprimat speranța In posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale. Cei doi miniștri au abordat. de asemenea, aspecte ale relațiilor politice internaționale, intre care raporturile Est-Vest, situația din Africa australă și din alte regiuni ale lumii.

COMEMORARE. Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la nașterea lui Ernesto Guevara (1928—1967), în Cuba, Argentina — țara în care s-a născut — precum și in alte state latino-americane au avut loc acțiuni comemorative. în cadrul unui seminar internațional organizat la Buenos Aires, a fost evocată activitatea revoluționară a lui Guevara, îndeosebi contribuția sa la pregătirea și înfăptuirea revoluției cubaneze.PRIMIRE. Președintele Franței, Francois Mitterrand, l-a primit pe ministrul de externe algerian, Ahmed Taleb AI-Ibrahimi, care i-a remis un mesaj din partea președintelui Chadli Bendjedid. Convorbirile s-au referit la aspecte ala actualității internaționale — în special la problema palestiniană șl războiul dintre Iran și Irak — precum și la problemele bilaterale.

MILITARE. ForțeEXERCIȚIIaeriene japoneze de autoapărare au început vineri o serie de exerciții militare comune cu unități similare americane, a anunțat Agenția pentru apărare a Japoniei. Participă avioane de luptă și vinătoare de tipurile „F-15", „F-14" și, respectiv, „E2C“. Exercițiile cuprind simularea de lupte aeriene și tacuri asupra navelor maritime se desfășoară în spațiul aerian districtelor Aomori și Akita. a-și alLa

ÎNTREVEDERE. Cancelarul R. F.Germania, Helmut Kohl, l-a primit pe Tariq Aziz, vicepremier și I minisțru al afacerilor externe alIrakului, aflat in vizită la Șonn. După cum transmite agenția D.P.A., Iîn cursul întrevederii a fost exprimată dorința de îmbunătățire a relațiilor dintre cele două țări. Cancelarul vest-german și-a expri- Imat profunda îngrijorare în legătură cu progresele lente care se înregistrează în cadrul eforturilor Ide soluționare pe cale pașnică a conflictului Iran-Irak — a declarat un purtător de cuvint guvernafnen- tal vest-german.

ALEGERE. Fostul președinte al Franței, Valery Giscard d’Estaing, a fost ales președinte al Uniunii p e n t r u Democrația Franceză (U.D.F.) — grupare politică ceri-tristă-liberală, aflată în opoziție. El îl înlocuiește în această funcție pe democrat-creștinul Jean Lecanuet. La recentele alegeri pentru Adunarea Națională, U.D.F. a obținut 129 mandate, fiind, din acest punct de vedere, a doua formație politică din Franța.

COMBATEREA POLUĂRII.Toronto s-au încheiat lucrările conferinței internaționale cu tema „Modificările în atmosferă — implicații pentru securitatea globală". Timp de patru zile, vorbitorii — personalități ale vieții științifice, politice și economice din diferite țâri — au discutat și propus măsuri de combatere a poluării, de intensificare a cooperării internaționale in vederea stabilizării condițiilor atmosferice și prevenirii degradării acestora pe planeta noastră.

Continuă revolta populației 
palestiniene in teritoriile 

ocupate de IsraelTeritoriile de pe malul de vest al Iordanului și Gaza continuă să fie scena revoltei populației palestiniene împotriva ocupației și a practicilor represive israeliene. In mai multe o- rașe și sate, in tabere de refugiați palestinieni, au avut loc noi ciocniri între demonstranții palestinieni și forțele israeliene. După cum a anunțat agenția W.A.F.A., citată de A.P.S., patru palestinieni au fost uciși, iar 125 — răniți joi, in /jmpul intervenției forțelor de ocupație, care au utilizat arme de foc și grenade cu gazs lacrimogene. Pe de altă parte, autoritățile militare israelieng_an .îwtttu alte șase școli în teritoriul de pe malul de vest al Iordanului.(Agerpres)

REUNIUNE. La Amman va Începe, la 6 iulie, o reuniune a mi-

SITUAȚIA DOLARULUI continuă să fie delicată, în pofida recuperării sale valorice în primul semestru al anului 1988. a declarat reuniuni a ca- trezoreriei De la înce- a recuperat marca vest- față de ye- principalele
în cadrul unei binetului, secretarul S.U.A., James Baker, putui anului, dolarul 21 de procente față, de germană și 10 la sută nul japonez, două din competitoare pe piața internațională a devizelor.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Pensionarii -categorie socială

din cele mai defavorizate
Viața grea, plină de lipsuri și privațiuni a pensio

narilor din țările occidentale este o realitate pe care, 
adesea, presa din aceste țări o pune in lumină prin 
frecvente și semnificative relatări, oglindind modul 
ingrat în care o societate unde nu omul, ci profitul 
reprezintă țelul suprem, se comportă față de cei ce 
și-au adus, la timpul lor, contribuția la dezvoltarea 
economico-socială.

Socotind că cei ieșițl la pensie „nu mai aduc nici 
un profit", societatea capitalistă se interesează prea 
puțin de soarta lor. Datele și faptele atestă că, de 
multe ori, chiar în țările ce se fălesc cu bogăția lor, 
țări aflate In stadii inalte de dezvoltare industrială — 
multe din ele acumulind profituri uriașe din exploa
tarea colonială — cuantumul pensiilor nu este sufi-
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cient pentru acoperita nici măcar a unor nevoi minime 
ale celor in cauză. Presa oferă nu puține exemple cind 
pensionarii sint evacuați din locuințe pentru că nu-și 
pot plăti chiria. Așa se face că mulți sint supuși unor 
situații umilitoare, fiind obligați să apeleze la „mila 
publică".

In schimb, în aceste țări, unde „nu sint bani pentru 
pensii", se cheltuiesc zeci și zeci de miliarde pentru 
înarmări, se supralicitează cursa militară, concomitent 
cu uriașa risipă pentru cheltuieli de lux și huzur.

Concludente pentru viața plină de amărăciune a 
multor bătrîni și pensionari din lumea capitalului sint 
și cazurile prezentate în acest grupaj, 
baza relatărilor

întocmit
publicate in presa occidentală,

Inscripția de pe placa 
de carton : „Ajutați-mă !"In octombrie 1986, guvernul francez a adoptat „un plan de acțiune împotriva sărăciei". In acest plan, un capitol era destinat și „a- jutorării bătrinilor pensionari, cărora pensia nu le ajunge să ducă o viață cit de cit modestă". După cum subliniază ziarul „L’HUMA- NITE", planul plin de promisiuni a însemnat o „ameliorare a vieții doar pentru foarte puțini. Pentru majoritatea, promisiunile au rămaa doar in stadiul de promisiuni".Ca urmare, de la adoptarea „planului", așa cum rezultă și din statisticile oficiale, numărul celor care trăiesc în sărăcie n-a scăzut, ci, dimpotrivă, a crescut. Mai mult : zilele trecute, primul-ministru, Michel Rocard, a prezentat în cadrul Adunării Naționale o declarație de politică generală a noului guvern, în care s-a pronunțat pentru continuarea liniei „economiei de austeritate".Ziarul britanic „TIMES" relata : „Dacă te plimbi pe coridoarele luminate ale metroului din Paris, ai impresia că pe lingă pereți se află aruncate grămezi de haine vechi. Dar fiecare grămadă este o... persoană, de obicei in virstă, care poartă o bucată de carton pe care stă scris : «Ajutați-mă 1» sau «Mi-e foame !•“.

Cartierul pensionarilor" 
- un univers al mizeriei

rr

„INTERNA-‘“l" aZiarul american TIONAL HERALD TRIBUNE' publicat un serial în care înfățișa situația socială și economică deplorabilă din South Bronx, unul din cartierele orașului New York. Ziarul relata : „Mergînd prin zonele întunecoase ale cartierului, mizeria il asaltează pe vizitator. Un strat de gunoaie și inscripții care șochează bunul simț acoperă străzile și zidurile. Mai peste tot se văd ferestre înnegrite de fum, astupate cu ciment sau cu placaje din lemn. Din loc în loc, surprinzător, apar cîteva obloane colorate și flori în glastre, dar pe măsură ce te apropii îți dai seama că de fapt este vorba de un miraj. Municipalitatea a dispus înlocuirea ferestrelor sparte cu folii din vinilin imprimate, deoarece nu sînt fonduri pentru repararea imobilelor".In urmă cu vreo zece ani, cind autoritățile au făcut locuitorilor cartierului South Bronx numeroase promisiuni, aici s-au retras, pentru a-și petrece bătrînețele, o serie de pensionari din alte cartiere newyorkeze, ce se dovedeau a fi prea scumpe pentru ei. Dar, în ciuda tuturor promisiunilor, in South Bronx nu s-a schimbat nimic. Intre timp, ca și in alte părți,

administrația a redus mult fondurile destinate asistenței sociale, cel mai drastic fiind amputate ajutoarele pentru șomeri și pensionari, aceștia din urmă îngroșind mereu rindurile săracilor.Completind această relatare, ziarul „New York Times" scria că o vizită în South Bronx este „la fel de importantă pentru înțelegerea vieții urbane americane ca o vizită la Auschwitz pentru înțelegerea nazismului..."
Evacuați dintr-un imobil dezafectat unde se refugia- 
seră din cauza lipsei de locuință, un grup de oameni 
in virstă din Leeds (Marea Britanie) demonstrează 
purtind o sugestivă pancartă : „Lipsa de locuință nu 
este o crimă. De ce ne pedepsiți ?" (imagine

Star”)dusă din ziarul „Morning
repro

Cînd pensia 
nu poate acoperi 

chiria unei locuințe...La Viena — relata cotidianul Vest-german „UNSERE ZEIT" — s-a desfășurat o demonstrație de protest a celor lipsiți de adăpost. Nimic neobișnuit într-un oraș unde mii și mii de oameni nu au acoperiș deasupra capului. Ceea ce a atras însă atenția a fost faptul că printre demonstranți se aflau multe persoane în virstă, ale căror pensii și venituri sînt atît de mici încît nu-și pot permite să închirieze o locuință adecvată. Ca și ceilalți lipsiți de locuință, el se adăpostesc în subsolurile clădirilor dezafectate sau in construcție, iar pe timp favorabil înnoptează pe băncile din parcuri.

Desigur, în capitala Austriei există cîteva zeci de mii de apartamente libere, dar chiria lunară pentru o asemenea locuință depășește cu mult chiar ciștigul unui muncitor calificat.
„Sărăcia, o bombă 

cu explozie întîrziată"Cind a apărut broșura intitulată „NOUA SĂRĂCIE", sub îngrijirea puternicei centrale sindicale vest- germane „D.G.B." (care numără circa 8 milioane de membri), aceasta a stirnit serioase controverse in R. F. Germania. Pentru că sărăcia o simțeau doar victimele creșterii continue a șomajului și cei dependent de ei. Pe acest fundal a fost publicată o carte, sub forma unei anchete sociale, realizată de ziaristul Juergen Roth, sub titlul „O

bombă 
sărăcia". derii sindicatului Muhr, afirma : „i

Cind pensia nu poate acoperi chiria unei locuințe 
modeste, „soluția" rămine refugiul pe o bancă din 
parc (imagine dintr-un parc din Philadelphia, repro

dusă după revista „Newsweek")

întîrziată :cu explozieDupă care, unul din li- ' ’ „D.G.B.", Gerd„sărăcia există în R.F.G., chiar dacă ea este ascunsă".In rîndul celor săraci figurează, în primul rind, șomerii. Intre aceștia, categoriile cele mai numeroase le constituie, în afara tinerilor pină la 25 de ani și a femeilor, „bătrînii" de peste 50 de ani. In ceea ce-i privește pe „bătrîni", ziarul „FRANKFURTER ALLGE- MEINE" citează cazul lui Helmut S„ care — așa cum se relata — la cei 48 de ani ai săi este considerat „prea bătrin" ca să mai poată fi angajat și „prea tînăr" ca să poată obține o pensie.Totodată, în rîndul săracilor sînt trecuți și cei care au de suferit de pe urma reducerii cheltuielilor sociale. a alocațiilor de șomaj și pentru pensionari.

Nici salariu, nici pensieRevista britanică „NEW STATESMAN" relata într-un reportaj intitulat „Bine ați venit in orașul cu
tiilor de carton" despre cazul lui Tom Maher, de 49 de ani, care a absolvit Universitatea londoneză. „Mi-am pierdut slujba", spunea el, menționind că lociiiește sub cerul liber, pe lingă zidurile de beton de pe South Bank din Londra. Nu are salariu — pentru că nu are de lucru ; nu are nici pensie, pentru că nu a muncit ani suficienți. Organizația „Low Pay Unit" consideră că în rîndul săracilor numărul persoanelor din categoria lui Tom Maher este „alarmant de mare".De asemenea, se menționează că In Marea Britanie, cam 40 la sută dintre pensionari trăiesc în jurul sau sub limita sărăciei.

„ML DE SER/i 
$1 SECEIA DIN S.U.A.»
Relatările agenției EFE

Statele Unite ale Americă sînt 
afectate de o secetă deosdoit. de 
puternică, ce a cuprins iproape 
jumătate din teritoriul țări. 1231 
de districte, aparținînd a 30 de sta
te din cele 50 ale S.U.A., ai de su
ferit ca urmare a acestei calami
tăți, considerată drept cea tai gra
vă secetă din istoria țării.

In condițiile unor terrperaturi 
ce depășesc 40’C (46.7'C i orașul 
Phoenix din statul Arizona), cultu
rile agricole sint serios coipromi- 
se, in special cele de porur^fu^fola, 
ovăz, griu și bumbac ; șept felul este 
și el grav amenințat, datorrită lipsei 
de apă și hrană. In special agri
cultorii din centrul țării au suferit 
pagube considerabile. 70 la sută din 
fermierii mici și 
pierdut recoltele,,

Se prevede că 
un efect global p- 
pra prețurilor 
agricole, afectim 
rezervele alimer 
prevede de ase 
prețurilor la pr 
3 pină la 5 la sv

Pentru amerv 
ră ce s-a abătu 
stituie o grea ir 
de orașe s-au 
raționalizare a consumului de apă. 
Tot ca urmare a secetei s-au de
clanșat incendii de păduri pe su
prafețe vaste, un asemenea incen
diu mistuind pădurile ■ din zona 
poligonului de experiențe nucleare 
din Nevada.

Un grup dt oameni de știință 
atribuie aceadă calamitate așa-nu- 
mitului „fencmen de seră", ca ur
mare a sporim cantității de bioxid 
de carbon din 
larilor create 
de ozon.

Specialistul peruan 
Dana Camatho comideră că trans
formările attuale ah climei se da
torează, pe lingă crțșterea parcului 
de autovehicule existent pe glob, 
format din peste 100 milioane de 
mașini, care emit i cantitate enor
mă de bioxid, de cțrbon, și defrișă
rii neraționale a idurilor. Nemai- 
fiind absorbit da,,masa-verde“ a 
planetei — pădurh — bioxidul de 
carbon s-a acumiat. formind un 
fel de ecran careimpiedică disper
sarea căldurii, late aceste feno
mene sint de ntură să producă 
grave tulbură) meteorologice, 
apreciindu-se căseceta prelungită 
din S.U.A. ar fi asemenea conse
cință.

„Omenirea ini mai are șansa ti 
combată consetfțele dezastruoase 
ale acestor fenoVne. proced'ndla o 
reîmpădurire rjsivă a planetei și 
eliminind elenătele poluante, care 
distrug stratulftit de prețios de 
ozon", a arătaȘspecialistul peruan.

Pe de altă te. aproximativ 200 
de savanți defenume mondial din 
numeroase ță/ale lumii au trimis 
un mesaj seinii speciale recent 
încheiate a 
O.N.U. cons 
care au cer 
unor progra 
stabilizarea 
rarea condițor de viață ale pla

 

netei. Ei ajceruț o largă coope

 

rare intem&nală pentru 
Uzarea cli 
ajunge la 
re". Sume 
grame, au

mijlocii și-au

■ va p,.-ea 
en lung asu- 

iterii prime 
același timp 

ale S.U.A. ; se 
,a o creștere a 

fi alimentare de

/, valul de căldu- 
■isupra țării con- 

frcare. Intr-un șir 
itrodus măsuri de

atmosferă și a go- 
in stratul protector

Carlos Al

unirii Generale a 
ate dezarmării, in 
să se dea prioritate 

care să conducă la 
matului și regene-

„stabi- 
ului înainte de a se 
punct fără întoarce- 

necesare acestor pro- 
„__ igerat semnatarii, ar

urma să fjalocate din economiile 
ce ar fi ținute prin reducerea 
armelor leare, chimice și con
venționale
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