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Preocupări, initiative, rezultate in vederea traducerii lor in viată
In ultimii 20 de ani. în economia 

noastră națională a fost creat un 
sistem propriu, Original al demo
crației muncitorești revoluționare, 
bazat pe principiile autoconducerii, 
autogestiunii, autofinanțării. Sistem 
care a cunoscut firești perfecționări 
de-a lungul anilor, cu scopul limpe
de al adaptării mecanismului econo
mic la cerințele fiecărei etape de dez
voltare, al sporirii eficienței și carac
terului stimulativ al pirghiilor și in
strumentelor autoconducerii. Sînt mă
suri ce se înscriu 
in cadrul preocu
părilor statorni
ce ale partidului, 
ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 
pentru perfecțio
narea activității 
în toate domeni
ile vieții econo- 
mico-sociale, in 
spiritul novator 
promovat înce- 
pțnd cu Congre- 
«•»!"’ IX-lea al 
partidului.

Ca expresie a 
acestor preocupări perseverente, 
științifice de dezvoltare a eco
nomiei naționale, pornind de la 
realitățile actuale și de la con
dițiile concrete de dezvoltare ale 
țării noastre, ale legităților obiective 
ale făuririi noii orinduiri sociale, au 
fost elaborate o serie de reglemen
tări legale menite să creeze și să 
perfecționeze necontenit cadrul nor
mativ pentru manifestarea plenară 
a democrației muncitorești. In acest 
context se înscrie și adoptarea re
centă de către Marea Adunare Na
țională a Legii privind statutul juri
dic al unităților socialiste pe baza 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare.

Experiența acumulată, activitatea 
practică din întreprinderi și centrale 
au dovedit și dovedesc, cu forța de 
convingere a faptelor, a realizărilor 
concrete, viabilitatea organismelor 
democratice create, rolul lor esen
țial in conducerea cu răspundere și 
competență, în rezolvarea probleme
lor, complexe pe care le ridică pro
ducția materială. „Avem un cadru 
democratic larg în care muncitorii, 
țăranii, intelectualii, toate celelalte 
categorii participă direct la întrea
ga activitate de conducere — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
cum hotăritor este să facem in așa 
fel incit toate aceste organisme să-și 
desfășoare activitatea în cele mai 
bune condiții, să se acționeze cu 
toată hotărirea pentru lichidarea ori
căror forme birocratice, administra
tive, de conducere din birou a acti
vității, pentru realizarea unei noi 
atitudini, care să asigure buna func
ționare a noului sistem de planifi

care și conducere democratică a în
tregii activități".

Legea, recent adoptată, la care 
ne-am referit, are scopul de a asi
gura transpunerea consecventă în 
practică a acestor orientări privind 
perfecționarea mecanismului demo
crației muncitorești. Concret, acest 
important act normativ — elaborat 
din inițiativa și sub directa îndru
mare a secretarului general al 
partidului — asigură statuarea uni
tară pe plan juridic a principiului

patrimoniu distinct pe baza căruia 
se asigură îndeplinirea planului și 
bugetului de venituri și cheltuieli. 
De asemenea, fapt deosebit de im
portant, care atestă autonomia func
țională a intreprinderii, legea pre
vede dreptul acesteia de a incheia 
contracte și alte acte juridice in ca
drul relațiilor economico-sociale la 
care participă.

Este clar însă că punerea la dispo
ziția întreprinderilor a acestor mij
loace și instrumente de exercitare a

Răspundere muncitorească in gospodărirea 
judicioasă a mijloacelor de producție

esențial potrivit căruia oamenii 
muncii, în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari ai tuturor 
bunurilor materiale și spirituale ale 
societății, poartă intreaga răspun
dere pentru conducerea directă și 
eficientă a fiecărei unități econo
mice, pentru gospodărirea judicioasă 
a bunurilor din patrimoniul acesteia.

Reiese limpede, din spiritul și li
tera acestor reglementări, noua di
mensiune a calității oamenilor mun
cii, și anume de conducători’ direcți 
ai activității economice din propria 
întreprindere. Care sint instrumen
tele pe care le asigură legea pentru 
exercitarea efectivă a acestui drept? 
Se cuvine în primul rînd relevat că 
unitățile socialiste au autonomie 
economico-financiară. Aceasta în
seamnă, deopotrivă, că beneficiază 
de o organizare de sine stătătoare 
corespunzătoare obiectivului lor de 
activitate, dispun de organe proprii 
de autoconducere și răspund de un

autoconducerii nu Înseamnă nici
decum că unitățile economice vor 
putea să ducă o politică a bunului 
plac, că au latitudinea să facă ce 
vor cu patrimoniul care le-a 1 fost 
încredințat spre administrare și dez
voltare. în acest sens, in lege sint 
bine precizate o serie de răspunderi 
și obligații in sarcina colectivului de 
oameni ai muncii, a organismelor 
democratice și a factorilor de con
ducere Executivă, care, in esență^ au 
în vedăre gospodărirea eficientă șt 
judicioasă a patrimoniului, a mijloa
celor de producție. Astfel, consiliul 
oamenilor muncii răspunde nemij
locit de realizarea integrală a pro
ducției fizice planificate și a celor
lalți indicatori de plan, valorificarea 
superioară a Întregului potențial teh- 
nico-productiv al unității, obținerea 
unei eficiențe maxime care să asi
gure înfăptuirea cerințelor autoges
tiunii și autofinanțării, adică acope
rirea integrală a cheltuielilor din

venituri și, concomitent, atit consti
tuirea fondurilor proprii, cit și par
ticiparea într-o cit mai mare mă
sură la satisfacerea necesităților ge
nerale ale economiei, ale societății.

Firește, ținînd seama și de preve
derile conținute în alte acte norma
tive — care își păstrează pe deplin 
valabilitatea — in situația în care 
rezultatele activității productive sint 
bune, Întreprinderea, colectivul de 
oameni ai muncii- care o compune,' 
și fiecare muncitor sau specialist 

în parte benefi
ciază de drepturi, 
de stimulente a- 
decvate. După 
cum. in cazul în 
care nu se dove
dește răspunderea 
cuvenită în înde
plinirea atribuți
ilor, competențe
lor și obligațiilor 
legale, ceea ce 
se reflectă în re
zultate economi
ce nesatisfăcătoa
re sau in fapte 
care aduc preju

dicii integrității patrimoniului intre
prinderii, legea prevede sancțiuni, 
precum și măsuri de recuperare a 
pagubelor de la cei vinovați.

Totodată, legea adoptată de Marea 
Adunare Națională instituie cali
tatea de gestionar colectiv al pa
trimoniului unității atribuită birou
lui executiv al consiliului oamenilor 
muncii, organ învestit cu atribuții in 
privința aducerii la îndeplinire a 
hotăririlor consiliului oamenilor 
muncii și-bare Făfcptmde dev adop
tarea măsurilor necesare pentru uti
lizarea eficientă a fondurilor mate
riale și financiare, in strictă concor
danță cu destinațiile prevăzute în 
plan și in bugetele de venituri și 
cheltuieli.

Noile reglementări legale definesc
Corneliu CARLAN

(Continuare in pag. a IV-a)

Mindrie pentru roadele muncii, 
vie recunoștință pentru răsplata ei 
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ANGAJARE EFECTIVĂ ÎN FUNDAMENTAREA 
ȘI REALIZAREA PLANULUI!

în Expunerea cu privire la perfecționarea acti
vității organizatorice, ideologice și politico-educati
ve. in vederea creșterii rolului conducător al parti
dului in intreaga viață economico-socială, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat răspunderile ce 
revin organelor de stat, organelor democrației mun- 
citorești-revoluționare pentru realizarea planurilor și 
programelor din sectoarele unde iși desfășoară acti
vitatea. întărirea răspunderii este o problemă de cea 
mai mare însemnătate, asupra căreia insistă în mod 
deosebit, secretarul general. al partidului in expu
nerea rostită la sfîrșitul lunii aprilie a.c. in ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in care 
se subliniază necesitatea sporirii rolului și atribuți
ilor centralelor in activitatea de planificare și înfăp
tuire a planului. „încă nu putem fi mulțumiți de mo
dul in care centralele și întreprinderile iși indeplinesc 
rolul pe care ii au in intreaga noastră activitate eco
nomico-socială — a arătat secretarul general al parti
dului. Aceasta datorită și felului in care conducerile 
acestora — ale centralelor și unităților economice — 
iși indeplinesc atribuțiunile. dar și modului cum or
ganele centrale continuă să subaprecieze și, de fapt, 
să țină intr-un anumit fel, sau să împingă la o parte, 
centralele în îndeplinirea atribuțiunilor lor".

Acționind in spiritul orientărilor formulate de secre
tarul general ai partidului in tezele din 29 aprilie, 
recent Marea Adunare Națională a adoptat Legea pri

vind statutul juridic al unităților socialiste pe baza 
principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiu
nii economico-financiare. Potrivit noilor prevederi le
gale. intreprinderile, centralele, in calitate de titulare 
de plan, poartă intreaga răspundere pentru elaborarea 
pLanului in domeniul lor de activitate și pentru inde- 
plinirea sarcinilor stabilite.

In acest cadru, o primă sarcină constă în inchcierea 
din timp a contractelor de aprovizionare și de desfa
cere a producției. Dacă pentru satisfacerea cerințelor 
interne trebuie să se pornească — așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al parti
dului — de la necesitatea realizării acelor producții 
de care societatea are nevoie (și contractele trebuie 
să țină seama de aceasta) în ce privește exportul, 
pornind de la capacitățile de producție ale fiecărei 
unități, trebuie să se contracteze acele produse care 
asigură valorificarea cea mai bună a materiilor prime 
și a muncii, in raport cu capacitățile și posibilitățile 
de realizare a unităților din centrală. Este necesar 
prin urmare ca sarcinile de plan să aibă suport com
plet in contractele încheiate intre unitățile furnizoare 
și cele prelucrătoare de materii prime și materiale.

în ce măsură se implică centrala în realizarea indi
catorilor de plan ? Această latură a activității cen
tralei, ca titular de plan, a fost avută în vedere cu 
prilejul unei recente investigații.

muu MFHiim stcumtit h mbhm miidoa
IfflISi Dl CDNGDESDl «1 IX HA AL HUBIMUI

ORIZONTURILE ALBASTRE
ALE „AURULUI NEGRU 

ROMÂNESC
Arareori petrolul, sg găsește acolo unde am vrea noi. 

Ca să-l scofi — pentru ca mai apoi să-l poți transpor
ta, rafina, chimiza, distribui, utiliza -? trebuie să te 
duci după el acolo unde bănuiești că. se află. $i. fi
rește, trebuie să forezi, să sapi puțuri pină la zică- 
mint. Uneori il găsești, alteori nu. Prospecțiunile geo
logice nu-s ieftine. Forajul și extracția cu atit mai 
puțin Țifeiul scos de pe fundul mării se obține la un 
preț și mai ridicat decit cel de pe uscat. Pentru că 
operația pretinde investiții foarte mari. La cele de
venite „clasice" se adăugă necesitatea construirii și 
folosirii unor platforme adecvate scopului, a unor 
nave de transport specializate, a elicopterelor. Ceea 
ce implică și existența unor industrii constructoare 
de așa ceva. Și nu numai. Pentru ' că intervin și 
riscurile, deloc minore : forajul și extracția petrolului 
pe mare se izbesc nu de puține ori de valuri și de 
viaturi ostile, puternice.

Astfel stind lucrvrile. chiar dacă nu ești de mese
rie, primele intrebări care-tl vin in minte acestea 
sint : Șl-atunci merită efortul ? Sint justificate astfel 
de investiții ? Pentru ce se perseverează, in ciuda unor

dificultăți evidente (dar inerente), in a extrage pe
trol de pe mare '! Răspunsul unui om de specialitate, 
cu sarcini de răspundere in domeniu : „Notați această 
concluzie : prin rezultatele pe care le obține in pre
zent și prin cele in perspectiva imediat următoare, 
platforma «Gloria» se înscrie în riadul celor mai 
productive unități de extracție a țițeiului din țara 
noastră. Mai sint și alte avantaje : calitatea petrolului 
obținut de pe mare este foarte bună pentru obținerea 
unor uleiuri cu proprietăți deosebite ; de pe aceeași 
'platformă tehnicienii reușesc să foreze numeroase pu
țuri, înclinate și dirijate, ceea ce le reduce costul ; a- 
propierea de coastă, de Combinatul petrochimic Mi- 
dia-Năvodari contribuie și ea la reducerea cheltuieli
lor de transport. De aceste adevăruri vă puteți con
vinge deplasindu-vă chiar acolo, pe mare..."

Am ascultat îndemnul și timp de două zile și două 
nopți — la care se adaugă și ziua și noaptea petre
cute pe navă, spre și dinspre insulele de oțel — i-ain 
însoțit la lucru pe petroliștii mării. Reportajul care 
urmează țintește să oglindească viața de petrolist pe 
mare. Acum, in mijlocul verii anului 1988.

Discuția cu tovarășa Elena Pop, 
directoarea întreprinderii textile 
„Dacia" din Capitală, unitate subor
donată Centralei industriei bumba
cului Eucurești. a pus în evidență 
ideea că sistemul democratic care a 
fost creat in economia noastră in do
meniul organizării și desfășurării 
activității de planificare presupune, 
după elaborarea și adoptarea planu
lui, depunerea in continuare a unor 
eforturi comune din partea titularu
lui de plan, ministerului de resort și 
a organelor centrale de planificare 
pentru aducerea Ia îndeplinire a fie
cărei sarcini înscrise in plan. O

dată planul elaborat și adoptat, uni
tățile economice, titularul de plan, 
organele de conducere colectivă, in
tr-o strinsă conlucrare cu organele 
centrale, trebuie să acționeze pentru 
a analiza la fața locului multiplele 
probleme ce condiționează in execu
ție înfăptuirea prevederilor de plan 
in domeniile aprovizionării, produc
ției. creșterii rentabilității și efi
cienței.

în acest sens, interlocutoarea a 
subliniat că relațiile intreprinderii 
„Dacia** cu centrala sînt dintre cele 
mai bune, cu certe rezultate în pla
nul eficienței, că centrala se impli

că în absolut toate problemele cu 
care se confruntă intreprinderea. 
Acum, cind este in plină desfășurare 
acțiunea de contractare a producției 
pentru trimestrul al III-lea. centrala 
acționează energic pentru asigurarea 
bazei de materii prime și a contrac
telor pentru export. Lunar, și ori de 
cite ori este cazul, au loc întilniri 
cu factorii de conducere din minis
ter. Promovarea consecventă a unui 
asemenea stil'de muncă, în care ore-

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a V-a)

DOLJ : Noi capacitâți 
date in funcțiune 

în industria județului Dolj, o 
dată cu fabricarea unor mașini- 
unelte grele, locomotive diesel 
electrice și electrice, transforma
toare, tractoare, motoare electrice 
și mașini agricole cu Înalte perfor
manțe tehnice destinate pieței in
terne și exportului, pe platforma 
întreprinderii „Electroputere" din 
Craiova, cea mai reprezentativă 
unitate constructoare de mașini din 
județ, au fost racordate la circuitul 
productiv noi și moderne capacități 
de producție. Este vorba de o ca
pacitate de fabricare a unor insta
lații complexe pentru foraj și ex
tracția petrolului, precum și de o 
alta pentru motoare electrice de 
curent continuu și motoare elec
trice de curent alternativ, atît pen
tru necesitățile economiei naționa
le, cit și pentru export. De aseme
nea, s-a pus în funcțiune la între
prinderea „Chimica** din Craiova o 
nouă capacitate pentru unele re
pere necesare construcției de auto
turisme „Oltcit". (Nicolae Băbă- 
lău).

RĂDĂUȚI : La export — 
numai produse de cea mai 

bună calitate
Lucrătorii întreprinderii de scule 

și subansamble accesorii din Ră
dăuți se înscriu cu realizări deose
bite în domeniul exportului, planul 
aferent perioadei care a trecut din 
acest an fiind îndeplinit in propor
ție de 140,6 la sută. Rezultatele 
buhe obținute sint rodul preocu- 
părilor pentru înnoirea și diverși-' 
ficarea produselor, pentru creș
terea performanțelor calitative ale 
acestora. în prezent, colectivul uni
tății livrează produsele sale in 
Anglia, Austria, Belgia, Elveția, 
Franța, Norvegia. S.U.A., U.R.S.S. 
și in alte țări. De altfel, pentru a 
asigura o calitate ireproșabilă pro
duselor, formațiile care lucrează 
pentru export sint conduse de oa
menii cei mai competenți, iar mun
citorii respectă cu strictețe tehno
logiile stabilite, controlîndu-se cu 
atenție modul în care se execută 
fiecare fază de lucru. Ritmicitatea 
in livrări, precum și calitatea ire
proșabilă a produselor i-au de
terminat pe partenerii externi să 
solicite încheierea de noi contracte 
cu întreprinderea rădăuțeană. (Sava 
Bejinariu).

Dimensiunile 
cuvîntului 

performantă
Așa că iată-ne pe navă, la dana 

34. Mulți bărbați de toate vîrstele. 
Petroliști. (Mai tirziu aveam să aflu 
exact: 70 de pasageri). „Rolleiflex“-ul 
fotoreporterului atrage priviri cu
rioase.

Am pornit. Lent, ieșim dintre na
vele intre care acostasem. Cu ba
bordul (stingă) depășim „Orion". iar 
la tribord „Ocnița", „Vega“ (toate 
nave de aprovizionare) și. „Saturn", 
cea de-a șaptea noastră platformă 
de foraj, abia venită de la Galați și 
legată la dană pentru a i se face 
ultimele retușuri.

— Mai la dreapta ! Stop mașinile! 
Stop 1

Manevrele continuă. Trecem pe 
lingă „Motru" (25 000 tdw). Dublăm 
farul cel vechi și ieșim în portul 
cel nou. Nu departe de dig zărim 
silueta albă și arborada inconfun- 
dabilă a bricului „Mircea**, veteranul 
valurilor, nava-școală a marinei ro
mânești, de pe puntea căruia și-au 
luat zborul mai toți ofițerii care au 
făcut și fac gloria flotei românești. 
„Mircea** a fost și a rămas o per
formanță. Printre ai noștri nava e 
la fel de celebră precum la alții 
.Santa Maria", „Victory**, „Queen 
Elisabeth", „Graf Von Spee", „La 
France**... Despre ea s-au scris ar
ticole și reportaje, s-au tipărit cărți. 
A" Străbătut mii și mii de mile și a 
poposit in aiitea locui’* incit nici nu 
mă mai mir cind. acum, pe „Le
băda 1“, aud despre ea următoarea 
cimilitură : „Ia să-mi spuneți măi 
copii, / Cine umblă prin pustii ?** 
Răspunsul : „Bufnița și liliacul, / 
Bricul «Mircea» și cu dracul...**.

Sînt oameni veseli marinarii. Nu 
chiar așa cum îi știm de la operetă, 
dar nici prea departe de imaginea 
propusă de scena lirică. Cind, după 
ce dublasem nenumărate vase sub 
pavilion străin, am dat cu ochii de 
„Biruința" (petrolier, construit la 
Constanța, 150 000 tdw) mi s-a pă
rut colosal. Nu mi-am putut reprima 
nici curiozitatea, nici uimirea, așa că 
l-am întrebat pe cel din gura că
ruia auzisem sus-zisa ghicitoare : 
Ce dimensiuni are ? Răspunsul :

— Lung de 300 de metri, lat de 46 
și-i atît de înalt încît, dacă lucrezi 
pe el sus de tot, la catargul antenei, 
și dacă-ți scapă ciocanul din mină 
fii sigur că pînă jos ii putrezește 
coada de lemn... Dar păstrați-vă mi
rarea pentru că, acolo, undeva, 
aproape de digul ăsta din stingă, în 
docul uscat, in zilele următoare va 
fi dat la apă un petrolier și mai 
mare : cel de 165 000 tdw ! Va fi 
nava amiral a flotei românești, cea 
mai mare pe care am construit-o 
vreodată. Asta performanță !

Performantă ? Iată un cuvînt care, 
prin ani, deși a rămas tot al limbii 
române, a Însemnat de fiecare dată 
altceva. Exemple sint multe, în 
toate domeniile. Iată citeva doar din 
lumea constructorilor de nave. La 
24 martie 1947 s-a considerat a 
fi o mare performanță lansarea 
unui petrolier de... 2 000 tdw. în
anul Congresului al IX-lea al parti
dului, cel mai mare vapor pe care-1 
construiam era motonava de 4 500 
tdw. La 31 mai 1968 pleca în primul 
lui voiaj primul cargou românesc de 
10 000 tdw. Au urmat navele de 
15 000, apoi petrolierele de 35 000 — 
85 000 tdw și mineralierul de 55 000 
— 65 000 tdw. Apoi s-a trecut la 
construcția navelor de 150 000 tdw. 
Acum citeva luni a pornit in prima 
lui cursă feribotul „Mangalia". Re
țineți : peste puțin timp vom avea 
și petrolierul de 165 000 tdw și feri
botul numărul 2, „Eforie**... Iată ce 
a însemnat cuvintul performanță — 
pe scurt și numai in acest dome
niu ! — în anii E p o c i i
Nicolae Ceaușescu. în anii de glorie 
și de împliniri de după Congresul al 
IX-lea al partidului. Ani in care — 
ca peste tot in țară —, vizitind 
marile obiective ale cincinalelor 
noastre, secretarul general al parti
dului a acordat o atenție deosebită 
și programelor de dezvoltare ale in
dustriei navale românești.

Ne apropiem de capătul digului la 
care incă se mai lucrează. O ma
cara uriașă așază în mare stabilo- 
pozi grei de 20—25 tone. Digul 
crește metru cu metru. Ora este 13 
și cincisprezece minute. Dublăm 
geamandurile de balizare și autofo- 
nul de ceață. Peste cițiva ani. cînd 
digul va fi definitivat, balizele roșii 
și verzi se vor muta mult spre larg. 
Atunci și acolo ele vor marca in
trarea și ieșirea intr-unui din pri
mele zece porturi ale planetei Pă- 
mint. Am numit portul Constanța.

Ați înțeles ce înseamnă — în 
accepția pe care i-o conferă partidul 
nostru — cuvintul „performanță" T

Mircea BUNEA
Fotografii : Sandu CRISTIAN
(Continuare in pag. a IlI-a)
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu întregul nostru partid 

și popor, toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe străvechile plaiuri românești 
ale Aradului am primit cu vie satis
facție și cu profundă gratitudine 
noile măsuri ce privesc majorarea 
retribuției personalului muncitor și 
a pensiilor de asigurări sociale de 
stat. a pensiilor pentru pierderea 
capacității de muncă și a pensiilor 
invalizilor de război — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARAD AL P.C.R.

Sintem mîndri, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noile reglementări referitoare la ma
jorarea retribuțiilor și a pensiilor 
reflectă edificator forța, vigoarea și 
vitalitatea economiei noastre națio
nale. efectele generate în timp de 
politica științifică promovată de 
partidul nostru după Congresul al 
IX-lea, privind alocarea unei părți 
importante din venitul național pen
tru fondul de dezvoltare.

Alături de întreaga națiune, toți 
locuitorii județului Arad, urmind lu
minosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și activitate revolu
ționară, de viață eroică dedi
cată înfloririi țării, bunăstării 
și fericirii poporului, puternic mo
bilizați de îndemnurile pe care ni 
le-ați adresat, vom acționa cu hotă- 
rire fermă pentru a contribui cu 
întreaga putere de muncă și de crea
ție la asigurarea mersului ascendent 
și la înflorirea României socialiste.

edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Ne angajăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu 
toată energia și capacitatea noastră 
creatoare pentru transpunerea exem
plară în viață a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a planurilor 
și programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

un număr de 
ai muncii din 
vor beneficia, 
lor, de efec- 
Marea ma-

care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
manifestați pentru creșterea neconte
nită a nivelului de trai al poporului, 
ne angajăm să muncim cu dăruire și 
pasiune revoluționară pentru infăp- 
tuirea tuturor planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei, pentru creșterea conti
nuă a avuției naționale.

Comuniștii, toți oamenii 
de pe străbunele plaiuri i 
ale Bihorului, asemeni 1 
nostru popor, strîns uniți 
partidului, al secretarului i 
ral, au luat cunoștință cu 

' facție de recentele măsuri 
majorarea retribuției 
muncitor și a pensiilor, 

.grăitoare a vigorii economiei națio
nale, a creșterii puternice și mo
dernizării forțelor de producție, 
a grijii permanente a partidului 
și statului nostru, a dumnea- 

' voastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul de 
geniu al României moderne, erou 
intre eroii neamului, strălucit exem
plu de patriot revoluționar, ilustră 
personalitate a lumii contemporane, 
pentru creșterea continuă a nivelului 
de trai al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în patria noastră socialistă 
— se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R.

. Înțelegem că noile măsuri de 
creștere a veniturilor personalului 
muncitor, măsuri care nu vor afecta 
chiriile, alocațiile pentru copii, sta
bilitatea prețurilor la bunurile de 
consum și servicii trebuie onorate 
prin îndeplinirea exemplară a planu
lui, printr-o muncă de înaltă cali
tate, prin gospodărirea cu maximă 
eficiență a mijloacelor materiale și 
bănești încredințate de societate.

muncii 
românești 
întregului 
în jurul 

său gene- 
vie satis- 

I privind 
personalului 

expresie

cu inimile încărcate de prinosul 
dragostei, stimei și alesei prețuiri, 
toți cel care trăiesc și muncesc pe 
meleagurile Caraș-Severinului au 
primit cu vie satisfacție și nemăr
ginită recunoștință măsurile privind 
majorarea retribuției în anii 1988— 
1989 — se relevă in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CARAȘ- 
SEVERIN AL P.C.R.

încă în acest an 
peste 65 000 de oameni 
județul Caraș-Severin 
împreună cu familiile 
tele noilor legi,
joritate a beneficiarilor din prima 
etapă de majorare a retribuțiilor o 
reprezintă tinerii recent intrați în 
producție, dovadă a preocupărilor 
pentru asigurarea, pe lîngă loc de 
muncă și a cadrului de afirmare și 
împlinire, a personalității, a unor 
condiții tot mai bune de viață, in 
vederea creșterii contribuției lor la 
progresul general al societății româ
nești. Oamenii muncii din industria 
și agricultura Caraș-Severinului sint 
ferm hotărîți să 
însemnata bază 
disponibilă, forța 
citatea creatoare, 
gata tradiție muncitorească a colec
tivelor cetății cu „foc veșnic viu“ a 
Reșiței — pentru ridicarea la o

valorifice superior 
tehnico-materială 

de muncă și capa- 
bogata și indelun-

tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID CONSTAN
ȚA se menționează : Adoptarea, din 
inițiativa dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
a măsurilor de majorare 
ției întregului personal 
a pensiilor, în condițiile 
stabilității prețurilor la bunurile de 
consum și servicii, demonstrează, cu 
puterea de netăgăduit a faptelor, 
forța și dinamismul economiei noas
tre naționale.

Conștienți că aplicarea acestor 
măsuri nu ar fi fost posibilă fără 
marile succese obținute în anii so
cialismului și, îndeosebi, în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
în ce privește înfăptuirea politicii 
partidului și statului de dezvoltare, 
modernizare și așezarea judicioa
să a forțelor de producție in te
ritoriu, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, de legămintul 
nostru solemn, de a urma neabătut 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și luptă dăruită cu pasiu
ne și spirit revoluționar intereselor 
fundamentale ale patriei și poporu
lui și vom face totul pentru înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor și 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
de partid și de stat, a indicațiilor 
și orientărilor pe care ni le dați cu 
privire la perfecționarea întregii 
vieți economice și sociale a jude
țului.

mult 
Ceaușescu, 
a retribu- 
muncitor, 

menținerii

Asemenea întregului popor, am ur
mărit cu profund interes, cu vie sa
tisfacție și totală adeziune desfășu
rarea lucrărilor recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului și 
sesiunii Marii Adunări Naționale. 
Problematica majoră supusă dezba
terii, într-un pronunțat spirit demo
cratic, în cadrul acestor înalte foru
muri, face încă o dată dovada celei 
mai înalte responsabilități cu care 
acționați pentru înfăptuirea neabătu
tă a mărețelor programe de dezvol
tare economico-socială a României — 
temeiul sigur și trainic al libertății, 
independenței și demnității noastre 
naționale, al ridicării necontenite a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. Folosind acest pri
lej, vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in nu
mele minerilor și petroliștilor, al 
energeticienilor și constructorilor, al 
tuturor cetățenilor din județul Gorj
— tineri și vîrstnici, bărbați și femei
— cele mai calde mulțumiri și grati
tudinea noastră profundă față de 
noile măsuri privind majorările de 
retribuții și pensii. Ele constituie pen
tru toți cei ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile Gorjului un puternic im
bold de a-și înzeci eforturile creatoa
re pentru realizarea sarcinilor ma
jore ce ne revin în acest an, în în
tregul cincinal — se scrie în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R.

Asemenea întregii noastre națiuni, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Maramureș au primit cu 
deosebită satisfacție și deplină anga
jare în muncă noile măsuri privind 
majorarea retribuțiilor personalului 
muncitor și a pensiilor. Strălucită 
ilustrare a profundului umanism al 
orînduirii noastre, noile măsuri de 
majorare a retribuțiilor și pensiilor 
dovedesc strînsa legătură dintre re-

melia creșterii nivelului de trai al 
întregului nostru popor.

Toți locuitorii județului nostru — 
se relevă in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R., 
au luat cunoștință cu profundă 
bucurie și deplină satisfacție de mă
surile adoptate de Marea Adunare 
Națională privind majorarea retri
buțiilor și a pensiilor și vă adresea
ză dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai călduroase mulțumiri și 
nemărginita lor recunoștință pentru 
grija permanentă ce o purtați ridi
cării necontenite a nivelului de trai 
și de civilizație al tuturor categori
ilor de oameni ai muncii, al tinerei 
generații, al întregului popor.

Dînd o înaltă apreciere acestor 
măsuri profund umaniste, oamenii 
muncii din județul Neamț, în con
sens cu intregul popor, acționează 
cu hotărîre pentru aplicarea fermă 
a autoconducerii și autogestiunii 
economico-financiare, înfăptuirea 
măsurilor de organizare și moder
nizare a proceselor de producție, 
creșterea mai puternică a producti
vității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic șl calitativ al produselor, re
ducerea mai substanțială a consu
murilor, pentru înfăptuirea exem
plară, la un nivel calitativ superior, 
a sarcinilor de plan, pentru a-și 
spori contribuția la transpunerea 
neabătută in viață a politicii parti
dului și statului nostru.

puterea faptelor politica profund u- 
manistă a partidului nostru, consec
vența revoluționară a gindirii și ac
țiunii dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, 
creșterea continuă 
trai material și spiritual al oameni
lor muncii, al tuturor cetățenilor 
patriei. în consens deplin cu princi
piile eticii și echității noastre socia
liste — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TELEOR
MAN AL P.C.R.

Elaborate pe, baza indicațiilor și 
orientărilor dumneavoastră, aceste 
importante măsuri își au temeiul în 
forța și capacitatea economiei Ro
mânești de a asigura dezvoltarea 
mereu ascendentă a patriei noastre, 
creșterea calității vieții.

Animați de sentimente de profun
dă mindrie patriotică pentru minu
natele realizări ale prezentului so
cialist, cu încredere deplină in viito
rul luminos al patriei, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
noastră fermă de a contribui, cu for
ța minții și a brațelor, la înfăptuirea 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

de a asigura 
a nivelului de

le adoptate, se constituie într-un mo
ment de o deosebită însemnătate 
pentru grija constantă pe care parti
dul și statul nostru, dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, o acordați 
edificării orinduirii socialiste și co
muniste în România, creșterii conti
nue a nivelului de viață al poporului 
român.

Reprezintă o mare mîndrie patrio
tică pentru noi, constructorii unei 
țări libere și suverane, să relevăm și 
cu acest prilej că mărețele realizări 
obținute de poporul român in fău
rirea celei mai drepte orînduiri pe 
pămîntul patriei pun în lumină 
strălucirea geniului dumneavoastră 
creator, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, erou între 
eroii neamului, care de peste o ju
mătate de veac v-ați legat statornic 
numele de momentele hotărîtoare ale 
activității partidului, pentru triumful 
revoluției socialiste și împlinirea as
pirațiilor de libertate și progres ale 
întregii noastre națiuni 
în telegrama COMITETULUI 
ȚEAN VASLUI AL P.C.R.

se arată 
JUDE-

Ne exprimăm cu profund respect 
și recunoștință mulțumirile noastre 
pentru hotărîrea luată din inițiativa 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, privind 
majorarea retribuției oamenilor 
muncii, a diferitelor categorii de 
pensii în care vedem grija și aten
ția pe care o acordați îmbunătățirii

Izvorite din generoasa dumnea
voastră inițiativă care reflectă grifa 
constantă a partidului și statului 
nostru pentru continua ridicare a 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor — se subli
niază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. — mă
surile privind majorarea retribuției 
personalului muncitor și a pensiilor 
ne oferă minunatul prilej de a vă 
adresa, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Timiș, din adincul inimilor, cu 
deosebit respect și nețărmurită dra
goste, cele mai calde mulțumiri și 
profunda recunoștință pentru tot

popor, 
nostru 

satisfacție, 
recunoștință

• Profundă satisfacție a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor față de 
majorarea retribuțiilor și pensiilor • Concludentă expresie a justeței politicii partidului 
și statului nostru de dezvoltare accelerată a economiei naționale, temelie trainică 
a creșterii continue a calității vieții • Angajament ferm, patriotic pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și înfăptuirea neabătută a tuturor programelor — calea sigură 
a progresului și prosperității României, a tuturor fiilor ei

Asemenea întregului nostru 
oamenii muncii din județul 
au primit cu deosebită 
cu vie și profundă 
noile măsuri de creștere a retribu
țiilor personalului muncitor și a 
pensiilor, elaborate din inițiativa și 
sub directa dumneavoastră îndru
mare — elocventă expresie a preo
cupării statornice a partidului, a 
dumneavoastră personal. pentru 
creșterea continuă a bunăstării în
tregit națiuni — se menționează in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Majorarea cu prioritate a retribu
țiilor și pensiilor mici, echilibrarea 
veniturilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii în condițiile păs
trării neschimbate a chiriilor, a alo
cațiilor de stat pentru copii și men
ținerea stabilității prețurilor consti
tuie o puternică dovadă a aplicării 
ferme a principiilor eticii și echi
tății socialiste, a profundului uma
nism al societății noastre.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că împreună 
cu intregul popor, strins uniți in ju
rul partidului, al dumneavoastră 
personal, vom acționa cu cea mai 
înaltă răspundere și dăruire patrio
tică. in spiritul tezelor de excepțio
nală însemnătate teoretică și prac
tică. revoluționară, cuprinse în ex
punerea din aprilie, pentru înfăp
tuirea integrală a planului și pro
gramelor de dezvoltare.

5»Ț. în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. sâ a-' 

„. rată : Din adjncul ininților, ațăluri de. 
' ■-.aeti fiii P=ftHei noastre, va riigăm 

respectuos să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, să vă 
transmitem recunoștința noastră 
fierbinte pentru noile măsuri pri
vind creșterea retribuției oamenilor 
muncii și a pensiilor, elaborată din 
inițiativa și sub directa dumneavoas
tră îndrumare.

Sint adevăruri de necontestat, că 
mările realizări obținute de poporul 
nostru au asigurat creșterea în ritm 
înalt a venitului național, a fondului 
de consum, a veniturilor tuturor ca
tegoriilor de populație, că tot ceea 
ce se înfăptuiește în România are ca 
țel suprem ridicarea standardului de 
viață al oamenilor muncii, binele și 
fericirea tuturor, că socialismul se 
făurește cu oamenii pentru oameni.

Acest nou act, cu profunde sem
nificații umaniste, expresie a princi
piilor eticii și echității noastre so
cialiste, a determinat in rîndul tutu
ror oamenilor muncii un mare entu
ziasm, constituind pentru noi toți 
temeiul unul nou avint, de mobiliza
re fermă, revoluționară a tuturor e- 
nergiilor creatoare, în vederea per
fecționării continue a activității din 
toate domeniile, înfăptuirii integrale 
a sarcinilor de plan, sporirii contri
buției județului nostru la ridicarea 
necontenită a nivelului de trai 
terial și spiritual al poporului.

ma-

IN-
ara-

în telegrama MINISTERULUI 
DUSTRIEI METALURGICE se 
tă : Comuniștii, toți oamenii muncii 
din industria metalurgică au întîm- 
pinat cu deplină satisfacție, cu pro
fundă și fierbinte recunoștință, hotă- 
ririle privind trecerea la majorarea 
retribuțiilor personalului muncitor și 
a pensiilor, măsuri care constituie 
o nouă și grăitoare ilustrare a grijii 
permanente a partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, pentru aplicarea principiilor 
eticii și echității socialiste.

înțelegînd pe deplin că numai pe 
baza creșterii puternice, a dezvoltă
rii și modernizării forțelor de pro
ducție, a rezultatelor obținute în pri
ma jumătate a actualului cincinal in 
sporirea venitului național s-au 
creat condițiile materiale pentru tre
cerea la această nouă majorare, oa
menii muncii din industria metalur
gică sînt hotăriți să le onoreze prin- 
tr-o mai amplă mobilizare a forțelor 
și energiilor pentru creșterea și mai 
puternică a productivității muncii, 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, pen
tru reducerea substanțială a consu
murilor, cheltuielilor de producție, 
pentru gospodărirea cu maximă efi
ciență a mijloacelor materiale și bă
nești încredințate de societate.

Asemenea întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Buzău au primit cu nețărmu
rită bucurie și adincă satisfacție 
noile.măsuri privind 
tribuției personalului 
tuturor categoriilor 
anii 1988—1989. Și
dată, ca de atitea ori 
glorie Inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, denumită sim
bolic Epoca Nicolae Ceaușescu. ma
jorarea retribuției personalului 
muncitor și a pensiilor — infâutuită 
în condițiile in care pe plan 
se manifestă fenomene de 
și recesiune, cu consecințe 
asupra nivelului de trai al 
lor muncii — a devenit 
prin dinamismul și caracterul sănă
tos al economiei românești, prin 
succesele remarcabile obținute de 
poporul nostru în măreața epopee a

majorarea re- 
muncitor și a 
de pensii in 

de această 
în perioada de

mondial 
stagnare 

directe 
oameni- 
posibilă

nouă calitate, superioară, a muncii în telegrama COMITETULUI JU- 
și a vieții și trecerea României in- DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se 
tr-un stadiu nou, cel de 
listă mediu dezvoltată.

într-o deplină unitate 
faptă, de aleasă simțire 
națiune, cu înflăcărarea ______
conștiințelor noastre, comuniștii, toți 
cei ce trăiesc și muncesc în județul 
Călărași — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CALA- 
RAȘI AL P.C.R. — vă adresează, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, profunda gratitu
dine . . ’ ‘ ..."
suri inițiat de dumneavoastră, pri
vind majorarea retribuției persona
lului muncitor și a pensiilor, acțiune 
de mare însemnătate politică și so
cială, ce pune din nou în evidență 
justețea și realismul politicii parti
dului, al cărui țel suprem îl consti
tuie creșterea statornică a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului, bunăstarea și fericirea sa.

Mărețele realizări obținute de po
porul nostru confirmă pe deplin 
faptul că aplicarea consecventă a 
adevărurilor socialismului științific, 
a materialismului dialectic și istoric 
la condițiile din țara noastră, pro
movarea neabătută a politicii de în
tărire și dezvoltare a proprietății so
cialiste, de repartizare judicioasă a 
venitului național și asigurarea unei 
înalte rate a acumulării, de peste 
30 la sută, au constituit singura cale 
prin care au putut fi valorificate su
perior resursele materiale și umane 
ale întregii națiuni, temelia trainică 
a ridicării nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

Asemenea întregului nostru popor, 
oamenii muncii din COMBINATUL 
SIDERURGIC HUNEDOARA au 
primit cu nemărginit entuziasm și le
gitimă satisfacție măsurile de însem
nătate deosebită luate de conducerea 
partidului și statului nostru, din ini
țiativa dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la ma
jorarea retribuției întregului perso
nal muncitor — se arată într-o altă 
telegramă.

Noile măsuri asigură o sporire 
echilibrată a veniturilor tuturor oa
menilor muncii, îndeosebi ale celor cu 
venituri mici, a tinerilor în primii 
ani de muncă, în consens deplin cu 
principiile și normele eticii și echi
tății socialiste ce guvernează munca 
și viața în societatea noastră.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Combinatul siderurgic Hunedoa
ra vor răspunde cu noi și însemnate 
fapte de muncă măsurilor de spoftfe 
a retribuțiilor și pensiilor, conștienți 
că numai astfel își vor aduce contri
buția la propășirea țării, la 
continuă a nivelului de trai 
și spiritual al poporului.

zullatele obținute în înfăptuirea 
planurilor și programelor de dezvol
tare econ'omico-sociâlk și asigurarea 
pe această bază a resurselor nece
sare creșterii nivelului de trai.

Dînd glas celor mai alese senti
mente de profundă gratitudine pe 
care, asemenea întregului popor, 
comuniștii, oamenii muncii din Ma
ramureș le nutresc față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, vă asigu
răm de hotărîrea fermă a tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
a colectivelor de muncă de a-și spori 
eforturile in vederea realizării exem
plare a planului la producția fizică, 
la export, în condiții de înaltă pro
ductivitate, calitate și eficiență, pen
tru a obține in acest an cele mai 
bune rezultate in industrie, agricul
tură, investiții, in toate sectoarele, 
pentru a ne spori contribuția la creș
terea puterii economice, a avuției 
țării — se relevă in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MARAMU
REȘ AL P.C.R.

continue a condițiilor de viață ale 
cetățenilor patriei noastre, se spu
ne m telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

Prin conținutul recentelor expuneri 
prezentate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați demonstrat încă o dată consec
vența cu care acționați pentru dez
voltarea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Exprimînd voința unanimă a orga
nizației județene de partid, a tutu
ror cetățenilor din județul Suceava, 
vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, că, 
urmîndu-vă strălucitul exemplu cu 
care slujiți idealurile socialismului, 
comunismului în România, ne vom 
dărui întreaga energie pentru apli
carea în viață a politicii profund 
științifice a partidului și statului, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R. pen
tru ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

ceea ce faceți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar_ general, în vederea crește
rii calității vieții, pentru afirmarea 
puternică, liberă și demnă a Româ
niei în rîndul tuturor statelor lumii.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că în 
toate domeniile, puternic stimulați 
de noile măsuri privind creșterea 
veniturilor, comuniștii, ceilalți oa
meni ai muncii, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a organismelor democratice, vor mi
lita cu mai multă răspundere in 
direcția creșterii substanțiale a ca
lității muncii._ asigurînd o cît mai 
mare eficiență economică, premisa 
esențială pentru ca noile majorări 
de retribuții și pensii să-și aibă su
portul în creșterea tot mai puternică 
a venitului național.

țară socia- evidențiază : Proiectele de legi elabo
rate, din inițiativa și cu contribuția 
decisivă a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, și apro
bate de marele forum legislativ al 
țării, evidențiază pe deplin înaltul 
umanism revoluționar al politicii 
partidului și statului nostru, în cen
trul căruia se situează omul, dem
nitatea și fericirea sa, puternicul po
tențial al economiei noastre națio
nale, cu atît mai mult cu cît ele se 
înfăptuiesc în condițiile în care în 
economia mondială se manifestă pu
ternice fenomene de stagnare și re
cesiune, de șomaj, de continuă adin- 
cire a decalajului între bogați și să
raci.

Animați de sentimente de profun
dă mindrie patriotică pentru minu
natele realizări ale prezentului socia
list, ................................
gile 
și 
vă 
tră 
treaga putere de muncă și creație la 
asigurarea mersului ascendent și la 
înflorirea României socialiste, la în
făptuirea programelor de construire 
a socialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie liberă, suve
rană și independentă, Republica So
cialistă România.

de gind și 
cu întreaga 
inimilor și

pentru amplul program de mă-

pentru viitorul luminos și lar- 
orizonturi ' ' '
civilizației 
asigurăm 
fermă de

deschise progresului 
societății noastre, 

de hotărîrea noas- 
a contribui cu în-

ridicarea 
material

Noua majorare a retribuțiilor tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii, a pensiilor și a ajutoarelor so
ciale — se arată în telegrama comi
tetului de partid al CENTRULUI 
NAȚIONAL DE FIZICA și a Consi
liului științific al INSTITUTULUI 
CENTRAL DE FIZICA — constituie 
o dovadă directă a importantei pri
mordiale pe care partidul și statul 
nostru, genialul nostru conducător o 
acordă condițiilor de muncă și viață 
ale întregului popor, a faptului că, 
în centrul întregii activități, a măre
țului edificiu politic, economic și so
cial care se înfăptuiește în România, 
se află omul muncitor, arhitect, arti
zan și stăpîn a tot ceea ce se reali
zează pe pămîntul străvechi al țării.

Dorim de aceea să folosim și acest 
prilej pentru a ne angaja în fața 
dumneavoastră, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămintu- 
lui, că vom munci fără preget pentru 
îndeplinirea exemplară și la terme
nele stabilite a tuturor obiectivelor 
și sarcinilor ce ne revin din docu
mentele de partid, din indicațiile și 
îndrumările dumneavoastră.

în numele fiilor țării aflați Ia da
torie sub faldurile tricolorului — se 
subliniază in telegrama consiliului 
de conducere al MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE — expri
măm aleasa mindrie patriotică, ne
mărginita recunoștință și via satis
facție pentru noile măsuri privind 
majorarea retribuțiiloi- personalului 
muncitor și a pensiilor, care 
se integrează in mod armonios 
în ansamblul preocupărilor dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
transpunerea neabătută în viață a 
programelor partidului de dezvoltare 
economico-socială a patriei, de creș
tere continuă a calității vieții.

Armata țării se angajează solemn 
și cu acest prilej să nu precupețeas
că nici un efort pentru traducerea 
în viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, fiind 
gata în orice moment să apere, la 
ordinul patriei, al poporului, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, independența, li
bertatea, suveranitatea și integrita
tea teritorială ale scumpei noastre 
patrii.

Urmărind cu viu interes lucrările 
recentei plenare a Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., ale plenarei C.C. al 
P.C.R. și ale sesiunii Marii Adunări 
Naționale, oamenii muncii mureșeni 
au primit cu vie satisfacție și bucurie 
actualele măsuri de majorare a re
tribuțiilor și pensiilor, elaborate din 
inițiativa dumneavoastră. măsuri 
care evidențiază inaltul umanism re
voluționar al politicii partidului și 
statului nostru, în centrul căreia se 
situează omul, demnitatea șl feri
cirea sa — se menționează in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P.C.R.

Majorarea retribuțiilor minime de 
la 1 500 lei la 2 000 lei, de care vor 
beneficia mai ales tinerii nou anga
jați, care in unele unități economice 
constituie ponderea personalului 
muncitor, reprezintă cea mai mare 
creștere din anii socialismului și 
constituie cea mai grăitoare dovadă 
a faptului că în centrul politicii 
partidului nostru stă afirmarea de
plină a personalității umane.

Comuniștii, toți locuitorii județu- 
Mureș se angajează solemn că 
vor precupeți nici un efort pen- 
a contribui cu întreaga putere 
muncă și de creație la înfăp- 

a 
la 
la

Personalul MINISTERULUI__
INTERNE, în frunte cu comuniștii 
— se arată într-o altă telegramă — în 
deplină unitate de cuget și simțire cu 
toți cei care prin munca lor făuresc 
viitorul fericit al patriei noastre 
libere, independente și suverane, au 
luat cunoștință cu viu interes și 
profundă satisfacție de adoptarea 
măsurilor privind majorarea retri
buției oamenilor muncii în anii 
1988—1989, a pensiilor, reprezen- 
tind o nouă și grăitoare ex
presie a grijii partidului și statului 
nostru, personal a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea 
condițiilor de trai, pentru bunăstarea 
poporului nostru.

Ne angajăm cu înaltă i 
. comunistă să vă urmăm 
' exemplul dumneavoastră 
. de luptă revoluționară, să 

cînd prezenți la datorie, 
apărăm, chiar și cu prețul sacrificiu
lui suprem, libertatea, independența 
și suveranitatea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

DE

conștiință 
neabătut 
strălucit 

i fim ori- 
gata să

lui 
nu 
tru 
de 
tuirea programelor de construire 
socialismului și comunismului, 
asigurarea mersului ascendent și 
înflorirea scumpei noastre patrii.

Recentele măsuri adoptate de ple
nara Comitetului Central al partidu
lui și legiferate de către Marea Adu
nare Națională privind majorarea 
retribuțiilor întregului personal mun
citor și a pensiilor constituie încă 
o dovadă a grijii permanente a parti
dului și statului nostru pentru creș
terea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii in raport direct cu 
munca depusă, cu valorile materiale 
produse de societate — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Ele vor contribui la stimularea 
largă a inițiativei creatoare a celor 
ce muncesc, vor declanșa noi energii 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului pe acest an și pe intregul cin
cinal, condiție a ridicării continue a 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

Conștienți că numai prin muncă 
susținută putem realiza marile sar
cini ale dezvoltării economico-sociale 
în profil teritorial, vom acționa și în 
continuare, cu și mai multă hotărîre, 
pentru creșterea rolului și răspun
derii organelor și organizațiilor de 
partid în înfăptuirea planului pe a- 
cest an și pe intregul cincinal, răs- 
punzind, prin fapte de muncă, grijii 
statornice manifestate de partid pen- 

nivelului 
al între

ÎNTRE-Toți cei ce muncesc în 
PRINDEREA „23 AUGUST" BUCU
REȘTI — se arată într-o altă tele
gramă — beneficiari direcți ai mă
surilor de perfecționare a activi
tății de conducere economico-so
cială și ai măsurilor de îmbunătă
țire a nivelului de trai material și 
spiritual, alături de întregul po
por muncitor, pun în prim planul 
activității imediate și de perspec
tivă realizarea sarcinilor de plan, 
onorarea contractelor la export, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
îmbunătățirea nivelui tehnic și cali
tativ al produselor, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
aplicarea măsurilor cuprinse în pro
gramele proprii de organizare și 
modernizare a proceselor de pro
ducție, conștienți că tot ceea ce am 
realizat este un rezultat al grijii 
statornice, permanente a condu
cerii partidului și statului, a dum
neavoastră personal, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, prin indicațiile 
și orientările formulate cu ocazia 
vizitelor de lucru pe care le-ați 
fectuat în întreprinderea noastră.

Recentele hotărîri cu privire la 
majorarea retribuțiilor și a pensi
ilor oamenilor muncii reflectă grija 
permanentă ce o purtați pentru 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii. Ve
dem in aceste hotăriri vigoarea eco
nomiei noastre naționale care asi
gură locuri de muncă pentru toți oa
menii muncii, stimulîndu-ne in obți
nerea de noi și importante succese 
în realizarea sarcinilor de plan, în 
dezvoltarea și înflorirea continuă a 
patriei.

e-

Și

Adoptarea de către înaltele foru
muri ale partidului și țării a măsu
rilor de majorare a retribuțiilor per
sonalului muncitor și a pensiilor re
flectă vigoarea și vitalitatea econo
miei noastre naționale, politica știin
țifică a partidului și statului nostru, 
care pune în centrul activității omul, 
bunăstarea și fericirea sa — se spu
ne in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R.

Colectivele de oameni ai 
din județul Cluj au aflat cu deose
bită satisfacție faptul că de 
majorări vor beneficia toți 
muncii, și îndeosebi tinerii ; 
primii ani de activitate, 
mai accentuată a retribuției i 
lului muncitor cu venituri mai mici 
ilustrează în mod convingător prin
cipiile profund umaniste promovate 
cu consecvență de către dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, a princi
piilor eticii și echității socialiste.

Exprimînd sentimentele oamenilor 
muncii clujeni de mulțumire și gra
titudine pentru grija statornică pe

muncii
i aceste 
oamenii 
aflați in 
Sporirea 
persona-

Cu profundă satisfacție, 
nețărmurită recunoștință față 
grija permanentă a conducerii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru continua 
ridicare a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului nostru po
por, pentru aplicarea fermă a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, 
comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul Galați au primit, cu entuziasm 
și deplină adeziune, adoptarea de că
tre Marea Adunare Națională a le
gilor cu privire la majorarea retri
buțiilor personalului muncitor, pre
cum și a pensiilor — se arată în te
legrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Legea privind majorarea retribuții
lor personalului muncitor se înteme
iază pe rezultatele bune obținute in 
actualul cincinal in toate domeniile 
de activitate, constituind, în același 
timp, un puternic imbold pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan de către fiecare colectiv de 
muncă, pentru ridicarea continuă a 
calității și competitivității produse
lor, a eficienței întregii activități 
economice.

cu 
de

Comuniștii, toți cei care trăim 
muncim pe multimilenara, înflori- 
toarea și prospera vatră a Mehedin- 
țiului, au luat cunoștință cu nemăr
ginită bucurie și legitimă mîndrie 
patriotică, asemenea întregului partid 
și popor, de hotărîrea plenarei Co
mitetului Central al P.C.R. și de 
legile adoptate de Marea Adunare 
Națională cu privire la majorarea 
retribuțiilor personalului muncitor și 
a pensiilor — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. — act politic 
de o deosebită însemnătate, care 
ilustrează grija permanentă a parti
dului, a dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea 
consecventă a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii.

Exprimîndu-vă întreaga gratitudi
ne față de noile măsuri de majorare 
a retribuțiilor și pensiilor, comuniș
tii, toți locuitorii județului Mehedinți 
se angajează ferm să fie la înălțimea 
grijii ce o purtațl pentru bunăstarea 
întregii națiuni, să îndeplinească 
exemplar sarcinile și obiectivele ce 
ne revin in acest an și pe întregul 
cincinal, pentru a spori contribuția 
la continua dezvoltare a patriei, te-

Cu profundă stimă și deosebit res
pect. cadrele didactice, întregul per
sonal muncitor și studenții — se a- 
rată în telegrama comitetului de 
partid și consiliului U.A.S.C. 
INSTITUTUL AGRONOMIC .....
BALCESCU"—BUCUREȘTI — vă ex
primă întreaga recunoștință pentru 
tot ce ați făcut și faceți pen
tru continua propășire a patriei, 
pentru fericirea și prosperitatea în
tregului popor. Pentru toți oamenii 
muncii și pentru noi, cei din învă- 
țămîntul superior agronomic, ne sînt 
un îndreptar de inestimabilă valoare 
tezele și orientările cuprinse în ma- . 
gistralele dumneavoastră expuneri și 
cuvintări, neprețuite izvoare care 
îmbogățesc tezaurul gîndirii și prac
ticii revoluționare contemporane, so
cialismul științific. Cadrele didactice, 
studenții și ceilalți oameni ai muncii 
din institutul nostru, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
sint puternic mobilizați în activitatea 
de înfăptuire a sarcinilor asumate 
pentru continua perfecționare a pro
cesului instructiv-educativ, in vede
rea temeinicei pregătiri a viitorilor 
specialiști în agricultură. în conti
nuare . se spune : Măsurile privind 
majorarea retribuției personalului 
muncitor și pensiilor sînt de natură 
să asigure condiții de viață tot mai 
bune tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră. Aceste măsuri mobi
lizează toți oamenii din institutul 
nostru pentru a obține rezultate tot 
mai bune.

din 
„N.

tru creșterea permanentă a 
de trai material și spiritual 
gului nostru popor.

Comuniștii, toți oamenii 
din județul Vaslui, alături muncii 

.— -------, -------- de între
gul nostru popor, au urmărit cu deo
sebit interes și satisfacție patriotică 
lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R., ale Consiliului Națio
nal al F.D.U.S. și ale Sesiunii Marii 
Adunări Naționale care, prin măsuri-

Măsurile stabilite privind majora
rea retribuțiilor personalului munci
tor și a pensiilor de asigurări so
ciale. de care vor beneficia și 118 000 
de oameni ai muncii și 24 000 de pen
sionari din Teleorman, exprimă cu

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate numeroase telegrame din partea unor comitete municipale, 
orășenești și comunale de partid, ministere, instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, colective de oameni ai muncii din unități 
industriale și agricole, instituții de cultură, artă, știință, invățămint, 
din alte domenii de activitate, in care sînt exprimate sentimentele de 
recunoștință pentru măsurile inițiate privind majorarea retribuțiilor 
personalului muncitor, a pensiilor. Este subliniată via satisfacție pen
tru noile măsuri, convingătoare dovadă a grijii permanente a parti
dului și statului, personal a secretarului general al partidului, pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, al tuturor 
cetățenilor țării, în spiritul umanismului socialist, al eticii și echității 
socialiste.

în telegrame se exprimă cele mal calde mulțumiri și întreaga re
cunoștință tovarășei Elenă Ceaușescu, militant de seamă al partidului 
și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru con
tribuția sa remarcabilă Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei, Ia afirmarea puternică a științei, 
invățămintului și culturii românești.

Noua majorare a retribuțiilor personalului muncitor, șl in special 
a retribuției tarifare minime, fără precedent prin amploarea ei in anii 
socialismului — se arată în telegrame — măsură de care vor beneficia 
milioane de oameni ai muncii, precum și amplele programe de con
strucții de locuințe și edificii social-culturale pun in lumină, in mod 
elocvent, umanismul care caracterizează Întreaga politică a partidului 
și statului nostru.

Telegramele dau glas angajamentului ferm al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de pe intreg cuprinsul patriei dc a acționa 
cu dăruire și spirit revoluționar, cu abnegație și înalt devotament 
pentru transpunerea în viață a obiectivelor și sarcinilor ce le revin 
pentru acest an și pe intregul cincinal, pentru Înfăptuirea hotărîri
lor Congresului al XIII-lea șl Conferinței Naționale ale partidului. 

_________ _________J

i

I

4

i



SCÎNTEIA — duminică 3 iulie 1988 PAGINA 5

ZIUA CONSTRUCTORILOR D£ MAȘINI"
Se împlinesc 15 ani de cind, 

din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, prima duminică 
din luna iulie este dedicată sărbă
toririi „Zilei constructorilor de ma
șini", simbol ce ilustrează inalta 
prețuire de care se bucură acest 
detașament de frunte al clasei noas
tre muncitoare și care, totodată, 
pune și astfel tn lumină impor
tanța cu totul deosebită a acestei 
ramuri in dezvoltarea de ansamblu 
și modernizarea economiei națio
nale.

In perioada imediat următoare 
actului istoric de la 23 August 1944, 
și îndeosebi după Congresul al IX- 
lea al partidului — de la care se 
vor implini in curind 23 de ani — 
industria, constructoare de mașini a 
beneficiat de un vast program de 
investiții, care a asigurat crearea șt 
dezvoltarea unor puternice unități 
economice cu acest profil. De fapt, 
se poate spune că, in țara noastră, 
bazele construcțiilor de mașini au 
fost puse abia in anii socialismu
lui, cele citeva fabrici cu o dotare 
mai mult decit modestă de la care 
s-a pornit neputind constitui in nici 
un caz nucleul unei adevărate in
dustrii. în general, in momentul 
cuceririi puterii politice și econo
mice de către clasa noastră mun
citoare, economia națională avea un 
nivel scăzut de dezvoltare, dotarea 
întreprinderilor fiind necorespunză
toare nu numai din punct de ve
dere cantitativ, ci și calitativ.

Practic, a trebuit deci să se fău
rească în primul rind o industrie

constructoare de mașini care să 
realizeze utilajele și instalațiile ne
cesare pentru dotarea tuturor ce
lorlalte sectoare de activitate. Și 
astfel, urmindu-se politica generală 
a partidului nostru de repartizare 
rațională a forțelor de producție, 
de dezvoltare echilibrată, armoni
oasă a tuturor zonelor țării, s-au 
înălțat puternice unități construc
toare de mașini la București, Iași, 
Alba lulia, Roman, Craiova, Arad, 
Tîrgoviște, Oradea, in multe alte 
centre muncitorești. în felul acesta, 
țara noastră a reușit nu numai 
Să-și asigure din fabricația proprie 
majoritatea instalațiilor necesare 
pentru echiparea celorlalte unități 
economice din industrie, agricultu
ră, construcții, din, practic, toate 
domeniile de activitate, ci să se im
pună și pe piața externă cu o serie 
de produse de mare tehnicitate și 
înalt nivel calitativ. România se nu
mără astăzi in schimbul mondial de 
valori materiale printre principalii 
producători de mașini-unelte, trac
toare, echipamente de foraj șl ex
tracție a țițeiului, instalații de fa
bricare a cimentului, utilaje ener
getice, ceea ce evidențiază o dată 
in plus justețea politicii economice 
a partidului nostru, 
creatoare a propriilor 
competența și nivelul 
pregătire profesională 
noastre muncitoare.

în actuala etapă de 
intensivă a economiei 
sarcini noi, de mare 
revin desigur și oamenilor muncii 
din industria constructoare de ma-

capacitatea 
specialiști, 

superior de 
ale clasei

dezvoltare 
naționale, 

răspundere

șini. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința co
mună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii, trebuie să 
se asigure neintirziat completarea 
ți actualizarea programelor de per
fecționare a organizării și moder
nizare a producției, punindu-se un 
accent deosebit pe noile tehnolo
gii, pe creșterea puternică a efi
cienței economice. Pentru aceasta 
trebuie să se realizeze, printre al
tele, mașini și utilaje multifunc
ționale, de mare productivitate și 
cu grad , ridicat de fiabilitate. Sint 
sarcini ce se adresează industriei 
constructoare de mașini, ramură 
care trebuie să se modernizeze ea 
însăși și totodată să contribuie la 
modernizarea celorlalte domenii de 
activitate ale economiei naționale.

Valorificind experiența acumula
tă, punind in valoare puternicul 
potențial tehnic și material de care 
dispun, mobilizindu-se exemplar, 
așa cum au făcut-o adeseori, oa
menii muncii din industria con
structoare de mașini își vor înde
plini cu certitudine sarcinile de 
mare răspundere ce le revin in 
edificarea unei economii moderne, 
eficiente. Astăzi, de ziua lor, în
tregul popor adresează constructo
rilor de mașini urarea de a obține 
Succese cit mai mari in activitatea 
pe care o desfășoară, astfel incit 
să contribuie cit mai substanțial la 
dezvoltarea multilaterală a econo
miei naționale, la înfăptuirea hotă- 
rirtlor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu-

au livrat la export o
Intr-o telegramă adresată tovară

șului Nicolae ~ 
general al 
Republicii, 
muncii de 
raportează 
noi nave de 4 400 tdw, care repre
zintă cea de-a 100-a navă lansată 
de la punerea în funcțiune a noii 
cale.

Ceaușescu, secretar 
partidului, președintele 
comuniștii, toți oamenii 

la Șantierul naval Brăila 
livrarea la export a unei

în telegramă este exprimat angaja
mentul puternicului colectiv munci
toresc de aici de a nu-și precupeți 
eforturile bentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan ce le re
vin pe 1988 și pe întregul cincinal, 
pentru traducerea în viață a istori
celor hotărîri adoptate de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului.

REALIZAREA PLANULUI
(Urmare din pag. I)

Domnului RONALD REAGAN
Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBA
Cu prilejul aniversării Zilei Independenței Statelor Unite ale Americti, 

vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, felicitări și cele 
mai bune urări pentru dumneavoastră, de prosperitate și pace pentru po
porul american.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Mișcarea în aer liber vremea
izvor de sănătate

Este un lucru cunoscut că prin 
mișcare — mers pe jos, gimnastică 
zilnică, practicarea unor sporturi * 
funcție de sezon — organismul 
recapătă vigoarea și se menține 
nătos pînă la vîrste înaintate. La 
aspect particular din acest punct 
vedere, și anume la prevenirea os
teoporozei, se referă prof. dr. Au
rel Denischi, șeful clinicii de 
ortopedie și traumatologie din ca
drul Spitalului municipal București.

Pentru a înțelege mai bine ce este 
osteoporoza, să facem clteva clarifi
cări. Scheletul este nu numai un 
sistem de susținere și mișcare, ci și 
un rezervor de minerale, o adevă
rată „bancă" în care organismul își 
stochează fosforul și calciul sub o 
formă structurală și metabolică in 
tșa fel incît ele pot fi ușor folosite 
atunci cind este nevoie de a fi re
stabilite valorile normale — ale cal
ciului sau fosforului — necesare bu
nei funcționări a corpului nostru. 
Cind cantitatea de țesut osos scade 
sub normal in raport cu vîrsta, 
sexul sau volumul corpului, se pro
duce osteoporoza. Cu alte cuvinte, 
osteoporoza este o stare a organis
mului caracterizată printr-o scădere 
a densității osului 
zat. După cum se 
știe, o dată cu a- 
vansarea în vîr
stă se constată o 
tendință 
stringere 
tivității 
(sport, 
chiar și mers pe 
jos), ceea ce fa
vorizează, între

de re- 
a ac- 
fizice 

mișcare,

in 
își să- 
un 
de

normal minerali-

arhitectura internă a osului și con
figurația sa exterioară. S-a consta
tat, de exemplu, că la astronauți in 
condițiile imponderabilității din 
timpul zborurilor cosmice are loc o 
pierdere a masei osoase și muscu
lare produsă printr-o eliminare 
crescută a calciului din organism. 
Același fenomen se petrece și la 
persoanele care stau timp îndelun
gat în pat. O imobilizare completă 
timp de 6 luni la pat determină o 
scădere cu 30—40 la sută din masa 
totală a osului.

Mai există și alți factori care pot 
concura la producerea osteoporozei. 
Astfel, bolile cronice cu malabsorb- 
ție (tulburări de absorbție intesti
nală) sau tratamentele îndelungate 
cu cortizon pot produce osteopo
roză.

Cum 
roza ? ___
racică mijlocie sau lombară, dureri 
care se calmează la repaus. Uneori 
aceste dureri au un caracter acut, 
devin mai mari la mișcările coloa
nei vertebrale, la tuse sau strănut 
și sînt urmarea unei fracturi prin 
tasare a corpului vertebral, la par
tea sa anterioară, 
soane, producerea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 iulie (ora 20) — 6 iulie, 
(ora 20). tn țară : Vremea va fi căl
duroasă, cu cerul variabil și cu înno- 
rări mai accentuate lâ începutul in
tervalului în regiunile nordice. Se vor 
semnala ploi, care yor avea mai ales 
caraqter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice și, izolat, de grindină, 
pe alocuri, la începutul Intervalului în 
nordul țării și, Izolat, în celelalte re
giuni. Vlntul va sufla slab pînă la mo
derat, eu Intensificări izolate. Minimele 
vor fl cuprinse Intre 17 șl 25 de grade, 
iar maximele se vor situa între 26 și 
36 de grade, mal coborîte la începutul 
intervalului în nordul țării, dar mai 
ridicate în regiunile sudice. tn 
București : Vremea va fi călduroasă, 
cu cerul 
de ploaie 
începutul 
slab ptnă
cuprinse între 19 și 21 de grade, iar 
maximele între 34 și 36 de grade.

valează conștiința de titular de plan 
pe toate treptele organizatorice, din 
momentul elaborării și fundamentă
rii planului pînă la îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor prevăzute, prin 
finalizarea în practică a tuturor mă
surilor adoptate de către organele de 
conducere colectivă și de către orga
nele centrale, a favorizat realizarea 
exemplară, lună de lună, a sarcini
lor de plan de către colectivul între
prinderii „Dacia" — unitate în care 
peste 85 la sută din producție este 
destinată exportului.

In procesul de perfecționare a ac
tivității de planificare, de elaborare 
și fundamentare a planului. încă de 
la început se cere a fi asigurată ar
monizarea autonomiei unităților eco
nomice în activitatea de elaborare a 
planurilor proprii de dezvoltare cu 
cerințele generale ale dezvoltării e- 
conomico-sociale ale țării, cu cerin
țele planului național unic — preci
zează tovarășul Titus Crudu. direc
torul general al Centralei industriale 
pentru utilaj chimic și alimentar. 
Experiența dovedește că încă din 
etapa de elaborare a nivelurilor 
orientative și a normativelor de plan 
pe toate treptele organizatorice este 
necesar să prindă viață îmbinarea 
organică a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii unităților eco
nomice. a fiecărui titular de plan cu 
conducerea pe baza planului 
nai unic a întregii activități 
mico-sociale.

în acest sens, interlocutorul 
în atenție problema imnulsionării ac
tivității de export a centralelor prin 
perfecționarea în continuare a cadru
lui de manifestare a acestora. în de
plin consens cu interesele majore 
ale economiei naționale. Pentru a- 
ceasta este necesar — după cum a 
precizat interlocutorul — ca centra
lele să poată contracta materialele 
de care au nevoie în orice perioadă 
a anului, în funcție de comenzile 
care anar pe piața externă, si nu 
doar la anumite date fixe, cum se 
procedează acum. Cererile parteneri
lor străini trebuie onorate în orice 
moment al anului, atunci cind sint 
efectiv formulate. In această per
spectivă a fost evidențiată necesita
tea creării unor baze de materiale 
la care centralele producătoare de 
mașini, instalații șl utilaje să poată 
anela în orice moment. în funcție de 
ofertele primite de pe piața externă.

Dezvoltînd această idee, tovarășul 
Mihai Popa, șeful serviciului plan- 
dezvoltare din amintita centrală, a 
exemplificat cu cîteva cazuri în 
care oferte avantajoase din diverse 
țări nu au putut fi primite pentru 
că termenele în care trebuiau onora
te — circa 6 luni — nu permiteau, 
in condițiile actuale în care se des
fășoară acțiunea de contractare a 
materialelor, nici cel puțin stabilirea 
specificațiilor de materiale, deși din

natio- 
econo-

aduce

se manifestă, clinic, osteopo- 
Prin dureri în regiunea to-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

wx altele, instalarea
osteoporozei, cea mai frecventă cau
ză a unor suferințe osteomusculare 
la virste înaintate, uneori chiar și 
mai devreme.

Ca și în cazul hipertensiunii, și in 
osteoporoză există adesea o lunga 
perioadă pînă la apariția primelor 
simptome sau complicații care să în
grijoreze pacientul. Primele simpto
me apar atunci cind scheletul nu 
mai poate rezista la solicitările me
canice și fizice pe care le impun 
activitățile cotidiene. Cea mai obiș
nuită complicație a osteoporozei o 
constituie fractura corpului verte
bral, a coastelor, care se produce la 
o lovitură minimă, adesea chiar la 
o simplă mișcare bruscă. Femeile, tn 
special după vîrsta de 50 de ani, 
sint predispuse osteoporozei și de 
aceea este util să cunoască unele 
date pentru a preveni această sufe
rință din timp.

Osul este alcătuit din țesut osos 
compact care are forma unul tub,compact care are forma unul tub, 
iar la capete este format dintr-un 
țesut osos ce seamănă cu o sită (tra
becular), traveele osoase intretăin- 
du-se și delimitînd spații mici, pli
ne cu măduvă osoasă. în osteopo
roză, trabeculele osoase se subțiază 
și se răresc, osul compact devine 
mai subțire, iar canalul medular se 
lArgcște.

Unul din factorii care favorizează 
apariția osteoporozei este alimenta
ția săracă în calciu, iar nevoile de 
calciu cresc pe măsura înaintării în 
vîrstă. Pentru adulții tineri necesa
rul de calciu este de aproximativ 
1 g pe zi. Cind aportul calciului 
alimentar este sub acest nivel, or
ganismul folosește calciul din re
zerva sa proprie, din schelet. Per
soanele în virstă au nevoie de mai 
mult calciu nentru a menține nor
male funcțiile ; astfel, unei femei 
dună 50 de ani îi sînt necesare 
circa 1,5 g calciu Zilnic în alimenta
ție, iar o femeie care alăptează are 
nevoie de 2 g calciu oe zi. în ge
neral. acest echivalent in alimente 
pentru un adult este reprezentat de 
circa 300 g lapte pe zi.

Un alt factor esențial în preve
nirea osteoporozei îl constituie 
mersul ne jos. activitatea fizică. O 
persoană" sedentară este mult mai 
expusă să facă osteono^oză decît o 
persoană care obișnuiește să meargă 
pe jos, să denună o activitate fi
zică, musculară. Activitatea fizică 
întreține deci osificarea. Există o 
legătură directă între solicitarea me- 
cafllcă a scheletului, schimbă-’le în

La unele per- 
unei fracturi la 

șold sau la mină, 
cu ocazia unei 
lovituri ușoare, 
poate fi prima 
manifestare, 
mul semn al 
teoporozei.

Specialiștii 
de acord că 
teoporoza 

mult mai eficient de 1 
decit de tratat. în ce . 
te tratamentul, el vizează in pri
mul rind tratarea simptomelor acute 
— deoarece organismul reacționează 
la durere prin diminuarea, reduce
rea mișcărilor — Si in al doilea rind 
urmărește menținerea integrității 
masei scheletice.

Tratamentul simptomelor acute se 
referă la tratamentul fracturii ver
tebrale, care este durteroasă, dar 
care se vindecă repede. Scopul tra
tamentului este ușurarea durerii, în 
acest sens foarte util fiind un corset- 
aparat ortopedic care să imobilizeze 
pentru scurt timp coloana verte
brală. Medicul va prescrie trata
mentul adecvat fiecărui pacient. în 
general imobilizarea la pat va fi de 
scurtă durată : 7 pînă la 14 zile și 
bolnavul va fi sfătuit să bea lichide 
multe și să facă gimnastică respi
ratorie. Cînd durerile se diminu
ează. poate începe progresiv relua
rea unor activități mai întîi în 
cu pauze sau repaus la pat 
15—20 de minute de mai multe 
pe zi. Tratamentul osteoporozei 
mai îndelungat, uneori pînă la 
ani, și urmărește să corecteze pier
derea osoasă prin asocierea unui 
tratament medicamentos (vitaminic 
și hormonal, estrogen calcitonină, 
calciu, vitamina D 2. fluorură de so
diu etc.) cu tratamentul recupera
tor în care activitățile fizice, mersul 
pe jos, sportul lejer au un rol prin
cipal. Tratamentul osteoporozei este 
de competența medicului specialist.

Păstrarea masei osoase constituie 
baza prevenirii osteoporozei. Sconul 
profilaxiei este de a realiza o den
sitate mare osoasă in perioada de 
creștere a organismului, deci Dînă la 
vîrsta de 18—20 ani, nerioadă pre- 
mergătoa-e maturizării. Se reco
mandă în acest sens o alimentat'e 
echilibrată in calciu liante si pro
duce lactate), o activitate fizică su
ficientă și evitarea acelor factori de 
risc — fumatul, băntur’le alcoolice, 
sedentarismul, imobilizarea — care 
favorizea’ă apariția osteono-nzei. 
Aceste măsuri de n-everd-e trebuie 
să fie luate nu pe o perioadă anu
me de timp, ci pe tot parcursul 
v’otfi adulte.

De reținut că o activitate 
z’lnică și mersul pe jos. 
30 de minute ne zi. sînt 
pentru menținerea unei 
osoase suficiente pentru a 
instalarea osteoporozeL

pri- 
os-
sint 
os- 
este 

prevenit 
priveș-

casă 
cite 
ori

fizică 
minimum 
esentip’o 
densități 
preveni

Elena MANTU

lucrurile 
realizat. 
Afirma- 

întreprin-

punct de vedere tehnic 
erau pe deplin posibil de 
în perioada amintită, 
rea mai puternică a 
derilor românești pe piața exter
nă. creșterea dinamismului lor im
pun o viziune nouă în ce privește 
asigurarea bazei materiale, domeniu 
în care în prezent se manifestă cele 
mai mari dificultăți pentru întreprin
deri. „Cantitățile de materiale stabi
lite în plan în funcție de consumu
rile normate, preciza tovarășul Mi
hai Popa, nu sînt acoperite uneori 
în totalitate cu cote de către orga
nele economice centrale. Din păcate, 
la rîndul lor. nici aceste cote reduse 
nu se regăsesc ulterior în totalitate 
în repartiții. în plus, multe dintre 
contractele încheiate cu unitățile 
furnizoare de materiale nu sint ono
rate integral și la timp".

O situație deosebită a pus în evi
dență tovarășa Alexandrina Deca, 
șefa serviciului plan-dezvoltare din 
cadrul Centrului Național al Indus
triei Aeronautice Române (C.N.I.A.R.). 
și anume faptul că o parte dintre 
indicatorii de plan — respectiv cei 
care privesc importul, exportul, con
sumul de energie și combustibil — 
nu intră în componența acestei cen
trale. ci sint reglați direct de către 
minister. Dincolo de cauzele care au 
prevalat în alegerea acestei soluții, 
faptul Ilustrează cit se poate de 
limpede justețea observației pe care 
o făcea secretarul general al parti
dului cînd spunea că organele cen
trale continuă să se supraaprecleze. 
ceea ce denotă, în ultimă instanță, 
neîncredere în capacitatea conduce
rilor centralelor de a soluționa pro
blemele pe care le ridică 
planului.

Cu atît mai grav este 
după preluarea unora din 
centralei, ministerul de resort nu a 
soluționat, fondul real al probleme
lor. mai ales în ce privește exportul 
— domeniu în care dăinuie serioase 
dezacorduri între structura și valoa
rea producției. în funcție de calcu
lele făcute la nivelul ministerului, 
nivelul planificat al exportului su
feră repetate modificări, chiar pe 
parcursul unei singure luni. Am re
ținut din relatarea interlocutoarei 
faptul că valoarea exportului pentru 
luna iunie, comunicată centralei la 
30 mai. a fost modificată 5 zile mai 
țîrziu. fiind apoi revăzută după alte 
4—5 zile în total dezacord cu struc
tura producției destinate exportului. 
Iar toate aceste modificări se fac 
numai în funcție de modul în care 
evoluează situația exportului pe an
samblul ministerului. „Toți indica
torii de pian trebuie să fie stăpîniți 
de centrală — subliniază șefa servi
ciului plan-dezvoltare. Dacă,, răspun
dem de mersul planului trebuie să 
știu» pentru ce răspundem.. îp, nici 
un caz nu este firească situația se
parării laturii de dispoziție de cea 
de execuție și răspundere".

■

realizarea
faptul că 
atribuțiile

variabil. Condiții de averse 
în cursul după-amlezil, la 
intervalului. Vlntul va sufla 
la moderat. Minimele vor fi

Răspunderea de titular de plan trebuie să se afirme în permanență pe 
toate treptele organizatorice, din momentul elaborării și fundamentării 
planului pînă Ia Îndeplinirea integrală a sarcinilor prevăzute, prin fina
lizarea tuturor măsurilor adoptate de către organele de conducere colec
tivă și de către organele centrale. Numai acționindu-se hotărît în acest 
mod, vor putea fi create condițiile necesare pentru stabilirea unor preve
deri de plan realiste, pentru funcționarea neabătută a democrației econo
mice în activitatea de planificare, de elaborare și realizare a prevederilor 
planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării. Preve
derile Legii privind statutul juridic al unităților socialiste pe baza prin
cipiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, 
recent adoptată, vin tocmai în întîmpinarea acestui deziderat.

Primul-ministru al 
Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu, a 
partea primului-ministru 
cii Populare Bangladesh,
Ahmed, o telegramă prin 
transmit calde mulțumiri

felicitările adresate cu prilejul 
numirii sale în această funcție. 
Totodată, se exprimă dorința sinceră 
ca relațiile prietenești dintre cele 
două țări să se dezvolte pe mai de
parte, în folosul lor reciproc.

Guvernului 
România, 

primit, din 
Republi- 
Moudud 
care se 

pentru

al

tv
11,30 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan (color). „Karlno". 
Producție a studiourilor poloneze. 
Episodul 1.
Viața satului (color).
Telex
Album duminical (color) 
închiderea programului. 
Telejurnal
Cîntarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Caraș Severin.

20,20 Film artistic (color). „Dragoste 
de tată". Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară. Cu : 
Oleg Menșikov, Vladimir Ilin, 
Ilia Tiurin, Tatia Doghileva, Na-

talia Salko, Oleg Strljenov, Arcil 
Gomiașvlli, Olga Bitlukova, Llo- 
nella Plreva, Evgheni Gavrilin. 
Regia I. Kușnerev.

21,40 Pe aripile valsului (color). Mo
ment coregrafic

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

12,30 
13,00 
13,05 
15,00
19.00
19,20

Luni. 4 Iulie
20,00 Telejurnal
20,20 Știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră ! Astăzi despre : Sistemul pla
netar (II)

20.50 Idei în acțiune. Proba angajării 
muncitorești

21,10 Tezaur folcloric în concert (color)
21,35 Tinerețea noastră, tinerețea Epocii 

Nicolae Ceaușescu. A fl comunist, 
a fl revoluționar — In lumina 
faptelor de muncă șl a comportă
rii în societate. Reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SP0RTDVA
Noi victorii ale sportivilor noștri la 

Campionatele internaționale de tir ale României
Interesul de public și spectaculo

zitatea întrecerilor se mențin Ia cote 
înalte la Campionatele internaționale 
de tir ale României, ce se dispută, în 
frumosul cadru natural al pădu
rii ’ Băneasa, la poligonul Tu
nari. Pasionante, nu-i vorbă, sînt și 
probele de tir cu aer comprimat, 
programate la poligonul acoperit de 
la Dinamo. După cele patru victorii 
realizate în prima zi, ieri, noi suc
cese ale trăgătorilor și trăgătoare
lor noastre. Proba de pușcă liberă 
(60 f. — culcat) a fost cîștigată de 
Paul Gruia, cu 701.6 puncte, urmat 
fiind de iugoslavul Stevan Pleti- 
kosici (701 p) și de un alt sportiv 
român, Constantin Stan (700,1 p). Cu
noscuta noastră trăgătoare Anișoara 
Matei avea să urce și ieri (ca și în 
ziua precedentă) pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului. De data a- 
ceasta pentru victoria realizată în 
proba de pistol 10 m (cu aer com
primat). Rezultatul Anișoarei Ma
tei : 474 p, iar al imediat următoa
relor clasate 472,5 p (cubaneza Tano 
Virro) și 471,2 p (italianca Fiorella 
Picozzi). De reținut că aceleași trei 
sportivă (și exact în aceeași ordine) 
au ocupat primele trei locuri în cla-

★

FOTBAL. în cadrul turneului In
ternațional de fotbal pentru juniori 
de la Sofia, au fost Înregistrate ur
mătoarele rezultate : Viitorul (Româ
nia) — T.S.K.A. Moscova 2—0 ; 
Partizan Belgrad — Wismut Aue 
(R.D.G.) 4—0 ; Omonia Nicosia — 
Vascael (Franța) 2—0.

ȘAH. • Turneul internațional de 
șah de la Satu Mare a fost cîștigat 
de maestrul P. Schlosser (R.F.G.) Cu 
8,5 puncte, urmat de I. Mărășescu

O circulație rutieră modernă, civilizată
— - - - t - .........................................................................—.............................................. - ........................... ’ . . -.........

„în timpul deplasării prin județul 
nostru veți intilni copii care se joa
că sau trec drumul mai mult sau mai 
puțin atenți. Poate că și dumnea
voastră, stimate conducător auto, sîn- 
teți tată sau bunic. Dacă încă nu sîn- 
teți, atunci cu siguranță că aveți 
rude, vecini și prieteni care au copii 
și nepoți. Ce bucurie mai mare poate 
fi decit aceea de a auzi glasul de 
clopoțel al copilului ? Iată de ce, și 
în circulația rutieră trebuie să avem 
toată grija față de cei mai mici pie
toni și bicicliști, să-i supraveghem 
cu neslăbită atenție pentru a le ocroti 
bucuria și viața".

Am reprodus un fragment din 
acest apel adresat conducătorilor 
auto, tipărit într-un pliant, pe care 
agenții de circulație dintr-un județ 
sau altul îl înminează conducătorilor 
auto. în fapt, un apel la aplicarea 
întocmai a normelor conduitei pre
ventive. Și este cit se poate de îm
bucurător faptul că, în acest spirit, 
acționează tot mai mulți oameni 
aflați la volan, reușind in situații-li- 
mită să preintimpine evenimente ru
tiere care ar fi putut duce la urmări 
deosebit de grave. Așa a procedat, de 
exemplu. Nicolae Nistoreanu. la vo
lanul autoturismului l-CS-9038, care 
a reușit, în localitatea Moldova Nouă, 
să salveze viața unui copil apărut 
brusc în fața mașinii, în timp ce 
alerga după o minge. Cu o prezență 
de spirit extraordinară și cu multă 
îndemînare, șoferul Viorel Tîrnovea- 
nu de la I.T.A. Bistrița-Năsăud. cir- 
culînd cu autocamionul 31-BN-374. a 
izbutit să salveze un alt copil, care 
îi apăruse pe neașteptate în față cu 
bicicleta și cu miinile luate de pe 
ghidon, făcînd-o pe zmeul față de 
ceilalți colegi de joacă.

Din nefericire, oricît de îndemîna- 
tie ar fi un șofer și oricît de atent 
ar circula, nu întotdeauna poate 
să evite un accident. Statisticile Di
recției circulație din Inspectoratul 
General al Miliției atestă faptul că 
aproape nu există zi în care unul sau 
cîțiva copii. In diferite zone ale tă
rii. să nu fie accidentați mai mult 
sau mai puțin grav. Dar nici o statis
tică din lume nu va putea consemna 
cite valori, cîte minți iscoditoare sau 
talente au fost retezate, adeseori din 
cauza unei traversări imprudente, a 
unei s’ngure traversări ! Cea mai 
mare răspundere fientru modul în 
care coni'” înțeleg să folosească dru
mul public revine părinților, tuturor 
factorilor educaționali, adulților în 
general. Tată și motivul pentru care 
am avut o discuție pe această temă 
la Grădinița nr. 122 și la Școala nr. 
24 din București.

Valeria Toma, educatoare la Gră
dinița 122 : Nu inșane nici o îndoială 
că însușirea de către preșcolari. încă 
de la această vîrstă fragedă, a unor

cunoștințe și deprinderi elementare 
ale circulației are o deosebită impor
tanță și înrîuriri benefice mai tirziu 
atît în procesul instrucției și educa
ției rutiere a acestora, cît și în com
portamentul lor pe stradă. în ce ne 
privește, insistăm în a-i învăța pe 
copii să cunoască principalele sem
nalizări rutiere, modul în care se de
plasează vehiculele de tot felul și 
pietonii, regulile de traversare corec
tă a străzilor și alegerea locurilor de 
joacă. Dar, în momentul de față, cele 
mai multe materiale didactice de 
care dispunem pentru educația ru
tieră se adresează, îndeosebi, copiilor 
de vîrstă școlară, fiind mai puțin 
accesibile celor de la grădiniță, unde 
predomină jocul. Ar fi necesare mai 
multe materiale vizuale, realizate sub

sușirea temeinică și respectarea rigu
roasă a regulilor de circulație de că
tre școlari nu se realizează într-o 
săptămină sau lună, nici măcar în- 
tr-un an de invățămînt, ci pe par
cursul întregului proces instructiv- 
educatlv din clasa I pînă într-a 
VIII-a și chiar și în clasele următoa
re. A te mulțumi numai cu cîteva 
noțiuni elementare, care nu formează 
deprinderi și convingeri, este păgubi
tor. Deși școala noastră se află pe o 
arteră intens circulată (e vorba de 
strada Tunari), de mulți ani nu am 
înregistrat nici un eveniment nedo
rit în care să fie angajat vreun elev 
de-al nostru. La aceasta au contri
buit atît lecțiile și aplicațiile practice 
pe teme rutiere desfășurate sub con
ducerea diriginților și a altor cadre

ATENȚIE, COPII!
ATENȚIE LA COPII!

forma unor povești sau povestiri, a 
unor filme și diafilme atractive. 
După cum știm cu toții, copiii au ten
dința, firească vîrstei lor. de a imita 
gesturile și comportamentul adulților. 
Cit se poate de greșit procedează 
unii părinți atunci cînd, ținînd cîte 
un copil preșcolar de mină, traver
sează strada prin locuri nepermise și 
primejdioase. învățîndu-i, fără să 
vrea, să facă și ei la fel, ceea ce 
nouă, educatorilor, ne creează mari 
dificultăți.

luliu Chlra, tată a patru copii : în- 
tr-adevăr, consider și eu că sfaturi
le și exemplul personal pe care Ie 
dau părinții sînt hotărîtoare în for
marea la copii a deprinderilor de a 
circula atent, corect, civilizat. Eu f-am 
învățat pe ai mei și îi învăț mereu 
cum să se comporte, folosind orice 
prilej, inclusiv diferitele situații ivi
te in calea noastră, atît ne cele bune, 
cît și abaterile unora de la regulile 
de circulație. Cel mai mult și mai 
mult, noi. părinții, ne putem ajuta 
coniii învățîndu-1 concret, la fața lo
cului. cum să meargă de acasă pînă 
la școală și înapoi, cum și pe unde 
să traverseze strada, locul ales pen
tru joacă. într-un cuvînt, trebuie a- 
tenție și iar atenție !

Evident, în afară de familie, școala 
are un rol deosebit în educația ru
tieră a copiilor. Cum se acționează în 
acest scop ? Să dăm cuvîntul interlo
cutorilor noștri de la Școala 24 :

Prof. Maria Călinescu, responsabila 
patrulelor școlare de circulație : în-

didactice, cit și activitatea patrulelor 
școlare, care veghează ?a în perime
trul școlii noastre circulația să se 
desfășoare în deplină siguranță.

Trifan Mircea, elev, clasa a IV-a 
B : Ca membru al unei patrule de 
circulație din școala noastră, pot spu
ne că am învățat multe lucruri folo
sitoare, dar în primul și în primul 
rind am învățat să fiu disciplinat. 
Dacă toți copiii ar fi disciplinați și 
ar circula corect, n-ar mai fi nici 
accidente. Sînt bucuros că toți elevii 
școlii noastre, de la cei mai mici 
pînă la cei mari, au înțeles acest lu
cru. Iar eu personal sînt și mai bucu
ros că am făcut parte din echipajul 
care s-a clasat pe loiul al treilea la 
concursul de circulație pe Capitală.

Rodica Făgărășanu, directoarea 
școlii : Pornind de la faptul că fa
milia exercită o influență atit de pu
ternică asupra copilului, răminînd 
adeseori întipărită pentru toată via
ta în profilul moral-spiritual al aces
tuia, am considerat și considerăm că 
și în procesul lnstructiv-educativ ac
țiunile coordonate școală-părinte tre
buie să aibă caracter de permanen
ță. Am făcut din fiecare cadru didac
tic șt diriginte colaboratori apropiați 
al familiei, dar în cazul școlii noas
tre, unde nu am înregistrat nici un 
accident de circulație de mulți ani. 
sfaturile. îndemnurile și avertizările 
pe această temă nu prea l-au convins 
pe unii părinți. Ce credeți că am fă
cut ? La ultimele două teme de edu-

cație rutieră am chemat părinții și am 
asistat 
copiii 
școală, 
culată, 
ducători auto nu respectă Indicatoa
rele și normele conduitei preventive. 
N-au fost puțini părinții care și-au 
văzut propriii copii hazardîndu-se In 
slalomuri periculoase printre mașini. 
A fost o lecție aspră, dar trebuia s-o 
facem, pentru a-i determina să ne 
ajute mai mult în activitatea de edu
cație rutieră, care este parte compo
nentă a educației civice a tinerei ge
nerații și care solicită o perfecționa
re continuă a formelor și metodelor 
de predare-însușire-aplicare a regu
lilor de circulație, dar și a conlucră
rii între toți factorii învestiți cu atri
buții și răspunderi în acest domeniu.

în legătură cu aceasta, aflăm de 
la Direcția circulație din Inspectora
tul General al Miliției că s-a stator
nicit o strînsă și fructuoasă colabo
rare cu Ministerul Educației și In- 
vățămîntului șl Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. Au fost și 
sînt promovate forme atractive de 
antrenare a copiilor la activitățile de 
cunoaștere și respectare a regulilor 
de circulație : patrulele școlare, 
„Săptămină micului pieton", cercu
rile de învățare a mersului pe bi
cicletă, concursurile cicloturistice și 
de karting, concursul „Educația ru
tieră, educație pentru viață". S-au 
înființat în școli fotogazete, s-au 
proiectat și se proiectează diafilme, 
diapozitive și filme de scurtmetraj 
pe teme rutiere, s-au organizat con
cursuri de desene, s-au tipărit noi 
manuale pentru clasele I și II și se 
află in curs de apariție manualele 
pentru clasele III și IV, cărora li se 
vor adăuga și cele pentru clasele mai 
mari. Au avut și au loc activități 
specifice cu părinții, întilniri ale a- 
cestora cu pedagogi, psihologi, me
dici, juriști, cadre de miliție din ser
viciile de circulație. în același scop, 
o atenție deosebită se acordă extin
derii colaborării cu organizațiile de 
masă și obștești, problema educării 
și protejării copiilor fiind o impor
tantă problemă socială. Cu atit mal 
stringentă acum, cînd copiii se află 
în vacanță, cind au mai mult timp de 
joacă sau își însoțesc părinții în 
concediu, cînd pleacă în stațiuni, ta
bere, drumeții. Iar apelul tipărit pe 
un pliant pe care agenții de circula
ție îl înmînează conducătorilor auto 
se adresează, în egală măsură, părin
ților și bunicilor, tuturor factorilor 
educaționali chemați să vegheze și să 
supravegheze comportamentul copii
lor în condițiile unei circulații ru
tiere tot mai dinamice, care trebuie 
șă se desfășoare în deplină sigu
ranță.

împreună la modul în care 
lor, venind sau plecînd de la 
traversează strada atît de clr- 
în condițiile în care unii con-

Petre POPA

■

samentul pentru „Cupa țărilor latine 
și Greciei", competiție ce se dispută 
în paralel.

Se întrevede un succes românesc 
și în proba de pistol viteză ; după 
prima manșă conduce — cu 298 
puncte — fostul campion olimpic 
și multiplu campion european Cor- 
nellu Ion.

Marea reuniune de tir găzduită 
de București se încheie astăzi. Pe 
standul de întrecere, cu începere de 
la ora 8,30 (la Tunari, ca șl la Di
namo) vor avea loc ultimele pro
be. îi vom cunoaște de această dată 
pe fruntașii probelor de pușcă li
beră 3X40 f, pușcă 10 m — femei, 
precum și pe cei din probele desfă
șurate in două manșe : la pistol vi
teză și la talere.

Reamintim că, 
platoul central al 
nari vor avea loc 
premiere, precum 
închidere a celor 
tiții : Campionatele 
de tir ale României, 
latine și Greciei" și .. 
păți la talere", care au reunit tră
gători și trăgătoare flin 19 țări, repre- 
zentind trei continente. (I. Dumițriu).

la ora 17, pe 
poligonului Tu- 

festivitatea de 
șt ceremonia de 
trei mari compe- 

internaționale 
„Cupa țărilor 
„Trofeul Car-

(România) și S. Vratonici (Iugo
slavia) cu cîte 8 puncte.

BASCHET. în Olanda au continuat 
întrecerile competiției masculine de 
baschet contînd pentru calificarea 
la turneul olimpic din acest an. Iată 
rezultatele înregistrate : Marea Bri
tanic — Irlanda 106—69, Spania — 
Suedia 103—97, Italia — Danemarca 
118—62, R.F. Germania — Finlanda 
107—85, Grecia — Israel 85—70, Iugo
slavia — Norvegia 87—51, Franța — 
Elveția 98—56, U.R.S.S. — Polonia 
126—76.

c i n a

tine : 
13,30 ; 
— 9 ;

• Să-ți vorbesc despre mine
MINA (14 74 16) — 9 ; 11 ; 13,15
17.45 ; 20, FLAMURA (85 77 12
11 : 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• In fiecare zi mi-e dor de 
VOLGA (79 71 26) — 9 ; 11,15 ;
15.45 ; 18 ; 20, COSMOS (27 54 95
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Flăcări pe comori : STUDIO 
(59 53 15) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19.
• Duminica in familie : FERENTARI
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19, MUNCA
(25 50 97) — 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : DACIA 
(50 35 94) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Rezervă la start : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.
• Trenul de aur : POPULAR (35 15 17) 
- 15 ; 18.
• Medalion Al. Tatos — Secvențe : 
11; 13; 15; 17; 19, Temerarii de la sca
ra doi — 9, MIORIȚA (14 27 14)
• Nemaipomenitele isprăvi ale lui 
Servatius : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 : 
13 : 15.
• Privește tnapol s TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9 ; 11 i 13,15 ; ‘ " 
20.
• Garda drapelului :
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
• Fata fără zestre : 
(49 48 48) — 15 ; 18.

15,30 ; 17,45 ;

BUZEȘTI

COTROCENI

teatre
• Filarmonica „ George Enescu“ 
(15 68 75, sala studio) : „Treptele afir
mării artistice" : Sorin Oancea — 
clarinet, Ghizela Tulvan — plan — 
10.30.
• (Ateneul Român) ; „Universul ar
tei vocale" Gabriela Drâgușin, Ro
xana Gheorma — mezzosoprană, 
Zina Enișor-Olteanu soprană, Matei 
Jlpa, Rîurel Săndulache tenor, Mihai 
Almavenus Mateescu — bas. Co
laborează Ilinca Eugenia Buhlea, Mi- 
runa Dobrescu-Marin — soprane, 
Daniela Predescu soprană, Dorin 
Teodorescu — tenor. Comentariul : 
Doru Popovici — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18 (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81): Respirări 
cu Nichita Stănescu, recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 11 ; 
Cerul înstelat deasupra noastră — 
18,30 • Grădina Herăstrău : Mitică 
’’onescu — 20
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Cu 
ochii deschiși, recital Irtna Răchi- 
teanu pe texte de Ana Blandiana — 
19.
• Teatrul „NOttara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18 ; (sala studio) : Ex — 
’8.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
•4 72 34) : Discuție fără martori — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (15 56 78, grădina Boema) O
e»ră Ia Boema — 19.
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30.

Teatrul „Tăndc’iriră" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sînziana — 11 ; Tea
trul de păpuși Herăstrău : Șoricelul 
si păpușa — 18,30.



Ilustrare Blocventă a largului interes de care se fcwl pe toate meridianele ginillrea 
si acțiunea politică a secretarului general al partidului, președintele Republicii

în India a apdrut volumul:

„ROMÂNIA IN EPOCA CEAUȘESCU"
NEW DELHI 2 (Agerpres). - In India a apărut o nouă lucrare consacrată personalității 

eminente si operei politice de excepție ale tovarășului Nicolae Ceausescu, contribuției 
decisive a conducătoiului partidului si statului nostru la edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in tara noastră. Purtind titlul „ROMANIA IN EPOCA CEAUȘESCU", vo
lumul este semnat de prof. S. K. Kar, erudit istoric $i publicist, cunoscător al istoriei, cul
turii și civilizației românești, al realităților României socialiste. Cartea a fost tipărită 
limba engleză, în condiții grafice

HI
deosebite, la editura „Academy Publishers" din Calcutta.

Introducerea la volum prezintă . 
personalitatea multilaterală a pre
ședintelui României, aducînd un 
omagiu gindirii cutezătoare și ac
tivității prodigioase și neobosite 
ale ctitorului României moderne. 
„Idealurile sale nestrămutate, pen
tru care acționează necontenit și 
cu pasiune din cea mai fragedă . 
tinerețe, sint acelea de a servi po
porul, de a promova construirea 
socialismului și comunismului in 
România, de a apăra independența 
și suveranitatea patriei. Sub con
ducerea și îndrumarea sa, poporul 
român a obținut statutul de ex
cepție pe care îl merită in Europa 
și in lume". în continuare se re
levă că, în conștiința poporului 
român, toate realizările obținute 
în ultimele decenii, 
schimbări 
modelat 
țării, sint 
creatoare 
ționară îndelungată ale președin
telui Nicolae Ceaușescu. „Iubirea 
sa înflăcărată pentru popor și 
profunda analiză științifică a vieții 
sociale au adus o contribuție hotă- 
ritoare la progresul și prosperita
tea țării, la 
pendenței și 
ționale. Sub 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, gin- 
ditor profund și om politic dinamic, 
care îmbină armonios teoria cu ac
țiunea, filozof și constructor al 
noii societăți, poporul român se 
bucură efectiv de conținutul real 
al conceptului de umanism socia
list" — se evidențiază in Introdu
cere.

în gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu intervine ca un 
laitmotiv ideea potrivit căreia, în 
socialism, figura centrală este 
omul, că socialismul trebuie să se 
concentreze asupra omului și a 
problemelor sale, întreaga activi
tate socială fiind consacrată asigu
rării celor mai bune condiții mate
riale și spirituale, pentru afirmarea 
plenară a personalității umane.

„Toți românii privesc la condu
cătorul lor plini de încredere, cu 
speranță, dragoste și dăruire, ca la 
un om care s-a dovedit a fi con
tinuatorul autentic al celor mai 
ilustre și remarcabile personalități 
politice care ttif' ținut sus făclia 
identității și integrițății naționale, 
de-a lungul celor 2000 de ani de 
istorie a poporului român. Luind în 
considerare toate acestea, se poate 
afirma pe drept cuvint că in des
tinul României a intervenit o nouă 
epocă — Epoca Nicolae Ceaușescu. 
Aceasta nu este doar o figură de 
stil, ci reflectarea concretă a unei 
dimensiuni noi, superioare, a sta
tului și națiunii române, con
struite și modelate de acest 
autentic arhitect — președintele 
Nicolae Ceaușescu".

în primul capitol al volumului, 
prof. S. K. Kar face o amplă 
prezentare a vieții tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, menționînd an
gajarea sa, incă din anii cei mai 
tineri, in mișcarea revoluționară 
din România, participarea activă la 
cele mai însemnate momente ale 
ultimelor peste cinci decenii din 
istoria țării, contribuția sa hotărî- 
toare la elaborarea strategiei și 
tacticii partidului și statului nos
tru, în procesul de edificare a noii 
societăți. Capitolul se încheie

remarcabilele 
înnoitoare, care au re- 

fundamental înfățișarea 
strîns legate de gîndirea 
și de activitatea revolu-

afirmarea 
suveranității 
conducerea

inde- 
na- 

pre-

r

„Sînt necesare măsuri în vederea reducerii 
drastice a armamentelor nucleare" 

declară secretarul general al O.N.U.

Activitate 
politico-diplomatică 

privind situația 
din Orientul Mijlociu 

Seminar reqional consacrat 
problemei palestiniene

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucră
rile unui simpozion regional pentru 
America de Nord consacrat proble
mei palestiniene, la care au luat 
parte reprezentanți ai O.N.U. și ai 
unor organizații neguvernamentale 
din țările situate în această regiune. 
Participanții au adoptat o declarație 
și un plan de acțiune care prevăd, in 
esență, colaborarea organizațiilor 
neguvernamentale din America de 
Nord cu Națiunile Unite pentru 
transpunerea in viață a rezoluțiilor 
Adunării Generale a O.NtU. vizînd 
soluționarea corespunzătoare a pro
blemei palestiniene. în radrul dez
baterilor a fost exprimată solidarita
tea cu lupta dreaptă a poporului 
palestinian pentru materializarea 
drepturilor sale legitime. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea continuării 
eforturilor pentru convocarea unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu, în vederea reali
zării Unei reglementări politice glo
bale a situației din regiune. în ca
drul căreia să-și găsească soluțio
narea justă și problema palestiniană, 
prin crearea unui stat palestinian in
dependent.

Rezoluție adoptată 
de Parlamentul Alqeriei
ALGER 2 (Agerpres). — Adunarea 

Populară Națională a Algeriei a a- 
doptat un proiect de rezoluție re
feritor la crearea unui grup parla
mentar de susținere a cauzei pales
tiniene — informează agenția A.P.S. 
Unul dintre principalele obiective 
ale grupului va fi desfășurarea de 
acțiuni vizînd atragerea sprijinului 
comunității internaționale pentru 
cauza palestiniană, in special pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale asupra Orientului Mijlociu.

TUNIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, l-a primit, la Tunis, 
pe Takujiro Hamada, trimis special 
al primului-ministru al Japoniei.

Cu prilejul întrevederii, reprezen
tantul japonez a subliniat că O.E.P., 
c;i reprezentant legitim al poporului 
palestinian, trebuie să ia parte, cu 
drepturi depline, la o conferință in
ternațională privind pa rea in Orien
tul Mijlociu, situația din zonă tre
buind să fie soluționată în exclusi
vitate prin mijloace politice.

BEIRUT 2 (Agerpres). — în Liban 
s-au produs două noi explozii -ale 
unor automobile capcană. în locali
tățile Deir Zanoun si Rauda, din 
Valea Bekaa. Au fost înregistrate 
victime.

Pe de altă parte, forțele israeliene 
de ocupație din sudul Libanului au 
organizat percheziții în localități din 
așa-zisa zonă de securitate, căutînd 
arme și muțțijii,„

întrevederi în canitale arabe
DAMASC 2 (Agerpres). — Primul- 

ministru al Iordaniei, Zeid Rifai, a 
sosit simbătă la Damasc, unde ur
mează să se desfășoare lucrările Co
mitetului superior siriano-iordanian. 
Comitetul va examina . căile de im
pulsionare a cooperării economice și 
schimburilor comerciale. Vor mai fi 
discutate modalitățile de intensifi
care a activității companiilor mixte 
din diferite sfere și de accelerare a 
lucrărilor pentru realizarea barajului 
Al-Wihda, de pe fluviul Yarmouk, 
transmite agenția KUNA.

CAIRO 2 (Agerpres). — înaltul 
Comitet egiipteano-irakian își va 
desfășura lucrările la Bagdad, in ur
mătoarele zile, a anunțat postul de 
radio Cairo, citat de agenția KUNA. 
Delegațiile celor două țări sînt con
duse de primul-ministru egiptean, 
Atef Sedki, și primul vicepremier 
irakian, Taha Yassin Ramadan.

Vor fi examinate căile de extin
dere și întărire a relațiilor bilaterale 
in diverse domenii.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
îritr-o declarație făcută cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la deschi
derea spre semnare a Tratatului pri
vind neproliferarea armelor nucleare, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a apreciat că acest 
acord s-a dovedit viabil, constituind 
o „barieră eficientă" în calea răspin- 
dirii armelor nucleare. în context, el 
a subliniat necesitatea continuării 
cu perseverență. a eforturilor pentru 
eliminarea armelor nucleare și a pe
ricolului pe care acestea il prezintă 
pentru întreaga omenire. Totodată. 
Perez de Cuellar a făcut cunoscut că 
la tratat au aderat pină in prezent 
un număr de 133 de state nepose- 
soare de arme nucleare și a arătat 
că este necesar ca la acord să adere 
toate statele lumii. Vorbitorul a ce
rut, totodată, ca statele lumii să ia

măsuri pentru aplicarea tuturor pre
vederilor tratatului și să-și spo
rească eforturile pentru realizarea 
unor reduceri semnificative ale nu
mărului armelor nucleare existenta 
în prezent in lume.

HELSINKI 2 (Agerpres). — Miniș
trii de externe ai țărilor nordice — 
Finlanda, Islanda, Norvegia. Suedia 
și Danemarca — au cerut țărilor care 
nu au aderat încă la Tratatul privind 
neproliferarea armelor nucleare, des
chis spre semnare in 1968. să se ra
lieze acestui acord internațional, 
într-o declarație comună, dată pu
blicității la Helsinki, se apreciază că 
tratatul, semnat cu 20 de ani in 
urmă, constituie un mijloc eficient 
de prevenire a diseminării armelor 
nucleare, precum și o garanție a uti
lizării în perspectivă a enefgiei nu
cleare exclusiv in scopuri pașnice.

CEAUSESCU ERA

ROMANIA IN
■

a titlurilor 
președintelui 

i țară și înin
se face o 
declarații 
ale unor

cu o enumerare 
științifice acordate 
Nicolae Ceaușescu 
străinătate.

în capitolul următor 
selecție de extrase din 
— cu caracter omagial,
personalități politice, științifice și 
culturale din întreaga lume — cu 
privire la activitatea prodigioasă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Sînt marcate apoi 
evocatoare ale istoriei 
român, scoțîndu-se în 
lupta neiritreruptă pentru 
pendență, pentru păstrarea ființei 
naționale, in pofida circumstanțe
lor istorice adeseori potrivnice. 
Sint inserate, de asemenea, extrase 
din expunerile președintelui Româ
niei în care se fac referiri la isto
ria milenară a poporului rom'ân, 
la cele mai de seamă momente ale 
acesteia.

Un capitol aparte este consacrat 
eforturilor neabătute ale poporu
lui român de depășire a stării de 
înapoiere moștenite de la fostul 
regim, prezentîndu-se o serie de 
cifre și date care atestă progresele 
continue pe calea dezvoltării mul
tilaterale a patriei.

Capitolul „Progresul economic 
al României moderne" face ample 
referiri la dinamica principalilor 
indicatori ai procesului de «dez- 
volțare multilaterală a țării noas
tre, la eforturile proprii ale po
porului român în acest proces, la 
participarea României Ia circuitul 
internațional de valori. Marile rea
lizări ale României — se arată — 
demonstrează cu elocvență că nu
mai atunci cînd un popor a deve
nit stăpîn pe destinele sale, 
bogățiile naționale, cînd 
cucerit pe deplin independen
ța, el poate asigura progre
sul țării, ridicarea nivelului de 
bunăstare și civilizație. Și pentru 
toate acestea, meritul 
sonalității aflate la 
destinelor țării — 
Nicolae. Ceaușescu.

Următoarele capitole ale volu
mului pun in evidență perspecti
vele dezvoltării țării noastre pînă 
în anul 2 000. pe baza directive
lor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân. concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind nece
sitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale în ac
tuala lume a interdependențelor, 
locul și rolul României in promo
varea unei politici de pace și co
operare între toate popoarele, 
baza principiilor politicii 
româpești, promovate cu 
vență de conducătorul 
și statului nostru.

în ultimul capitol, 
„România — India", i 
zentate momente, ilustrate 
imagini, din timpul ultimei 
Oficiale de prietenie întreprinse, in 
martie 1987, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica India — elocventă expre
sie a relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

Un compendiu 
fundamentale ale 
Nicolae Ceaușescu. 
țară și in străinătate. întregește a- 
ceastă nouă și valoroasă lucrare

momente 
poporului 
evidență 

inde-

revine per- 
conducerea 

președintele

pe 
externe 
consec- 

partidului

intitulat 
sînt pre- 

cu 
vizite

al operelor 
președintelui 

publicate în
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consacrată Româ
niei socialiste, e- 
minentului ei con
ducător.

Cu prilejul lan
sării oficiale a vo
lumului „Româ
nia in Epoca 
Ceaușescu", sub 
auspiciile societății 
culturale indo-ro- 
mâne din Benga
lul de Vest, in 
Aula Nandan, din 
Calcutta, a avut loc 
o adunare festivă. 
La ceremonie aj 
participat Nirmal 
Bose, Prasanta Sur, 
Jatin Chakraborty
— miniștri în gu
vernul statului Ben
galul de Vest. prof. 
S. K. Kar. autorul 
lucrării, alte per
sonalități ale vie
ții politice și cul
turale din Calcutta, 
un numeros public. 
A fost prezent am
basadorul Româ
niei în India.

Exprimind pro
funda satisfacție 
pentru onoarea de a 
lansa această nouă 
lucrare dedicată
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
ministrul Prasanta Sur a subliniat 
stima deosebită 
în India și în 
României.

„Președintele
— a arătat vorbitorul — a 
pagini remarcabile de istorie nu nu
mai pentru România, ci și pentru 
întreaga lume", prin activitatea sa 
prodigioasă pusă in slujba pro
gresului României socialiste și a 
păcii. Demonstrînd în practică bi
nefacerile socialismului și acțio- 
nînd pentru dezarmare, prin re
ducerea cheltuielilor militare 
ale României, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a dovedit a 
fi un un om al înfăptuirilor con
crete. Activitatea conducătorului 
partidului și statului român 
fi cțață cu titlu de exemplu 
tru înfăptuirile unui lider 
lept și curajos — a conchis 
torul.

La rîndul său, ministrul 
Chakraborty a relevat 
personalitatea . președintelui 
Nicolae Ceaușescu nu aparține nu
mai poporului român, ci și întregii 
comunități internaționale. Trecînd 
în revistă activitatea revoluțio
nară a conducătorului partidului
și statului nostru, vorbitorul a 
scos în evidență fermitatea cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ac
ționat permanent pentru înfăptui
rea celor mai nobile năzuințe ale 
poporului muncitor din Româ
nia, pentru pace și dreptate în 
lume. Subliniind importanța lu
crării „România in Epoca 
Ceaușescu", ministrul indian a 
exprimat convingerea că apariția 
cărții constituie o contribuție im
portantă, pe linia dezvoltării re
lațiilor prietenești dintre India și 
România.

Ministrul Nirmal Bose a relevat 
că volumul este dedicat unei per-

de care se bucură 
lume președintele

Nicolae Ceaușescu 
creat

poate 
pon- 
ințe- 

vorbi-

Jatin
că

Concluziile unei organizații de cercetări științifice

newyorkeze;

„Cercetările pentru înarmarea Cosmosului 
aduc daune economiei americane"

sonalități politice care nu este nu
mai conducătorul României socia
liste, ci, de asemenea, un condu
cător remarcabil în lume. Vorbi
torul a menționat că a vizitat 
România și a cunoscut personal 
marile succese obținute de po
porul român, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pro
gresele evidente realizate în in
dustrie, agricultură, în economie și 
in viața culturală, prosperitatea 
populației de la orașe și sate. Păs- 
trîndu-și identitatea și apărîndu-și 
term independența, România E- 
pocii Nicolae Ceaușescu s-a situat 
întotdeauna pe poziții de politică 
externă de avangardă, care au im
pus respectul intregii lumi, ser
vind eforturilor dedicate dezar
mării și păcii, eforturi în care 
România și India se află alături — 

spus el. Exprimindu-și satisfac
ția pentru onoarea de a parti
cipa la adunarea festivă, minis
trul indian a salutat din nou apa
riția lucrării, apreciind că aceasta 
reprezintă un omagiu adus pre
ședintelui României și poporului 
român, față de care poporul in
dian nutrește sentimente de prie
tenie și stimă.

După încheierea adunării festive, 
a fost vizitată expoziția de foto
grafii și carte „România in ima
gini". Deschisă la Centrul de in
formații al municipalității Calcut
ta, cuprinzînd numeroase 
crări din opera 
Nicolae Ceaușescu și imagini 
ilustrează 
obținute 
sub 
Nicolae 
neral
Român,

Mijloacele de informare in masă 
indiene au relatat pe larg despre 
apariția volumului „România 
Epoca Ceaușescu".

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Realizarea programului de înarmări 
spațiale denumit „Inițiativa de Apă
rare Strategică" (SDI) nu numai că 
va priva S.U.A. de posibilitatea unor 
salturi in domeniul tehnologic, dar 
aduce de pe acum daune considera
bile economiei americane — se arată 
intr-un raport al organizației de cer
cetări științifice newyorkeze denu
mită „Consiliul pentru priorități eco
nomice". Studiul, pentru care au fost 
colectate date de la peste 100 de 
firme și companii ce participă la 
cercetările pentru „războiul stelelor", 
arată, intre altele, că o mare parte 
din fondurile cheltuite pentru acest 
proiect sint alocate pentru produ
cerea unor tipuri de arme experi
mentale. Raportul conchide că noile 
tehnologii necesare economiei ame
ricane nu trebuie obținute de pe 
urma cercetărilor pentru „războiul 
stelelor", ci se cer procurate — mai 
simplu și mai economicos — prin 
comenzi directe făcute de cei ce au

nevoie de ele. Presa americană apre
ciază că acest raport demonstrează 
inconsistența propagandei oficiale 
americane pe marginea „războiului 
stelelor", care susține că din acest 
proiect ar putea rezulta o serie de 
avantaje economice pentru S.U.A.

Anularea unui acord 
portughezo-american

LISABONA 2 (Agerpres) — Tri
bunalul constituțional al Portugaliei 
a anulat un acord portughezo-ameri
can privind construcția în localitatea 
Almodovar a unei stații de urmărire 
cosmică, utilizabilă în cadrul „Ini
țiativei de Apărare Strategică" 
(„războiul stelelor").

Decizia a fost luată în urma des
coperirii de către grupul parlamen
tar comunist a unor abateri de la 
legile referitoare la modul în care 
Portugalia poate adera la acorduri 
militare, comise la semnarea docu
mentului.

Securitatea pe plan mondial nu poate fi asigurată 
prin mijloace militare

«i.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Participanții la reuniunea Mișcării 
vest-europene pentru dezarmare, 
care are loc in orașul suedez Lund, 
au relevat, in intervențiile lor, ne
cesitatea intensificării eforturilor in 
vederea eliminării armelor atomice 
și a întreprinderii de noi măsuri 
care să asigure pacea.

Roland Paulson, om de știință sue
dez,. a arătaL în alocuțiunea sa, că 
securitatea pe plan mondial nu poate 
fi asigurată prin mijloace militare. 
La rîndul său, Michael Gapes, mem

bru al Partidului Laburist britanic, 
a apreciat că noțiunea de securitate 
universală, alături de aspectele poli
tice și militare, trebuie să cuprindă 
și extinderea cooperării economice 
și pe plan cultural.

Totodată, numeroși vorbitori și-au 
exprimat regretul că la cea de-a 
treia sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării nu s-au. stabilit măsurile ne
cesare care să ducă la întreprinderea 
de noi acțiuni concrete pentru dezar
mare, in primul rind nucleară.

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

lu- 
tovarășului 

ce 
realizările remarcabile 

de poporul nostru 
conducerea tovarășului 
Ceaușescu, secretarul ge- 

al Partidului Comunist 
președintele României.

I CONFERINȚA. La Beijing s-au 
desfășurat lucrările unei Confe
rințe naționale consacrate pro- 

Iblemelor muncii organizatorice 
de partid și de stat. In cadrul con
ferinței a luat cuvintul Zhao Ziy- 

Iang, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez.

VIZITE. Președintele Indiei, 
IRamaswamy Venkataraman, va e- 

fectua, incepind de la 6 iulie, vi
zite in U.R.S.S. și Mongolia, in- 
formează agenția P.T.I.

CHEMARE. Intr-o alocuțiune 
radiotelevizată la Ciudad de Me- 

Ixico, președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid, a chemat po
porul la unitate de acțiune in a- I pararea suveranității, indepen
denței și demnității naționale. El 
s-a pronunțat pentru intensifica
rea eforturilor consacrate depă- 

Ișirii dificultăților social-economice 
care există încă în țară și pentru 
soluționarea tuturor problemelor 

Iprintr-un amplu dialog la scară 
națională.

ÎNTREVEDERE. Președintele
Turciei, Kenan Evren, aflat intr-o 
vizită in S.U.A., a avut o între
vedere, la New York, cu secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 

Ide Cuellar. După cum s-a precizat, 
cu acest prilej au fost examinate 
ultimele evoluții ale problemei ci
priote, conflictul dintre Iran și 
Irak, situația din Orientul Mijlo
ciu, precum și alte aspecte ale 
vieții internaționale.

REUNIUNE. Comitetul ministe- 
' rial al mișcării de nealiniere seI întrunește, incepind de la 4 iulie.

la Harare pentru a lua în dezba
tere o serie de probleme referi
toare la datoria externă a statelor 

I africane — informează agenția
MENA. Participanții la reuniune 
vor aborda, totodată, evoluțiile din 

. Africa australă, perspectivele și

demersurile vizind soluționarea pe 
cale pașnică a situației din re
giune.

ALEGERI. Potrivit unui decret, 
citat de agenția 1NA, in Irak vor 
avea loc la 31 august alegeri pen
tru o nouă Adunare Națională.

FORȚELE SUD-COREENE din 
sectorul vestic al zonei demilitari
zate au deschis focul asupra unui 
post al R.P.D. Coreene, punînâ in 
pericol viața personalului acestuia 
— informează agenția A.C.T.C., 
care subliniază caracterul deose
bit de periculos al provocărilor de 
această natură.

LA MONTEVIDEO au luat sfir- 
șit lucrările sesiunii extraordi
nare a Conferinței Asociației La- 
tino-Americane de Integrare 
(ALADI). Participanții au adoptat 
mai multe rezoluții, care, in e- 
sență stipulează promovarea 
schimburilor comerciale și a co
operării economice regionale, pro- 
nunțindu-se, totodată, pentru 
desființarea tuturor obstacolelor 
apărute pe piața mondială în fața 
produselor de export latino-ame- 
ricane.

SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A., George Shultz, și-a în
cheiat turneul efectuat in patru 
țări din America Centrală — Gua
temala, Salvador, Honduras și 
Costa Rica — informează agenția 
EFE. El a avut convorbiri cu pre
ședinții acestor state, în cursul că
rora au fost analizate evoluțiile 
din regiune.

ALFABETIZARE. Guvernul in
dian a hotărit crearea Direcției 
naționale de combatere a analfa
betismului însărcinată cu aplica
rea programului de alfabetizare a 
tuturor locuitorilor Indiei între 15 
și 35 de ani. În cursul acestui an, 
peste 700 de organizații vor par
ticipa voluntar la aplicarea pro

gramului guvernamental. Ca ur- |
mare, pină in 1995 vor fi alfabe
tizați peste 50 milioane de indieni, <

BUGETUL MILITAR al Repu
blicii Federale Germania va crește 
in 1989 cu peste un miliard de 
mărci vest-germane, față de pla- |
fonul actual — foarte ridicat — 
care este de peste 51 miliarde de j
mărci. Numeroase personalități po
litice și organizații obștești vest- I
germane se pronunță pentru redu
cerea bugetului militar al țării, 
care este confruntată cu multiple |
dificultăți sociale, în primul rind 
cu fenomenul grav al șomajului. |

LA NIAMEY s-au desfășurat lu
crările înaltului Comitet de coope- 
rare nigeriano-libian, care au fost I
consacrate extinderii colaborării 
în sectorul minier, dezvoltării 
proiectelor industriale realizate în I
comun, pe plan cultural și al 
schimburilor de informații, infor
mează agenția J.A.N.A. .

. .
SATELIT. Comisia spațială a I 

Indiei a anunțat că la centrul cos
mic Sriharikota, din statul sudic 
al țării Andhra Pradesh, se fac 
pregătiri pentru lansarea, între 12 
și 15 iulie, a rachetei de construe- . 
ție indiană Asly, care urmează a 
plasa pe orbită geostaționară un ' 
satelit de cercetări științifice. Sa
telitul a fost echipat cu aparatură 
pentru măsurarea radiațiilor Gam- | 
ma și cu o cameră de luat vederi 
care poate obține imagini tridi- i 
mensionale, informează agenția 
P.T.I. 1

DEFRIȘĂRI. Potrivit datelor di
fuzate de purtătorul de cuvint al | 
Departamentului pentru protecția 
pădurilor în țările latino-ameri- | 
cane și caraibiene, în ultimele trei 
decenii, in țările zonei respective 1 
au fost defrișate peste 200 mi- 
lioane hectare de păduri tropicale, 
ritmul tăierilor fiind in prezent de 
7 milioane hectare pe an. S-a sub
liniat că pădurile tropicale repre- | 
zintă un sistem ecologic unitar, I 
iar dispariția lor va duce inevita
bil la pieirea unui foarte mare . 
număr de specii de plante și ani
male, la secarea unor surse de apă I 
și la alte consecințe încă imprevi
zibile.

Nou demers al guvernului nicaraguan in spiritul acordului 
regional de pace

MANAGUA 2 (Agerpres). — Nica
ragua a propus celorlalte țări cen- 
troamericane organizarea viitoarei 
reuniuni a Comisiei executive a a- 
cordurilor de pace „Esquipolas II" în 
zilele de 2 și 3 august, la Managua — 
informează agenția Prensa Latina.

Comisia executivă — alcătuită din 
miniștrii relațiilor externe ai celor 
cinci state din zonă — ar urma să 
procedeze la o evaluare a progrese
lor înregistrate în îndeplinirea pre
vederilor acordului regional de pace, 
de la semnarea căruia se va îm
plini la 7 august un an.

MANAGUA 2 (Agerpres). — Ar
mata Populară Sandinistă a dat pu
blicității, la Managua, un comunicat 
in care sprijină inițiativele de pace 
și de apărare a suveranității națio
nale lansate de guvernul nicaraguan 
— transmite agenția Prensa Latina. 
Documentul se referă la negocierile 
dintre reprezentanții guvernului san- 
dinist și cei ai forțelor „contras", 
desfășurate la Sapoa și Managua, la 
inițiativele în favoarea păcii, secu
rității și cooperării in America Cen
trală avansate de președintele țării, 
Daniel Ortega Saavedra, susținînd 
necesitatea continuării neabătute a 
acestor eforturi.

Reuniune consacrată scoaterii din impas 
a „dialogului Nord-Sud“

HARARE 2 (Agerpres). —Capitala 
zimbabweană va găzdui, începind de 
luni, lucrările primei reuniuni a 
Comitetului permanent pentru co
operare economică al țărilor neali
niate. Participanții urmează să eva
lueze stadiul actual al dialogului 
Nord-Sud în vederea identificării 
strategiilor vizind „dezghețarea și 
revitalizarea" acestuia în domenii 
precum finanțele, comerțul, datoria 
externă și dezvoltarea.

Un proiect de document ce va fi 
examinat — in primele două zile de 
experți și miercuri în cadrul intîl- 
nirii la nivel ministerial — relevă 
că s-au inregistrat puține progrese 
privind așezarea pe baze noi a ac
tualului sistem economic mondial 
din cauza rezistenței statelor occi
dentale industrializate. Una dintre 
problemele majore incluse în do
cument este cea a datoriei externe, 
fiind propuse acțiuni pentru solu
ționarea lor.

Programe de redresare economică în Africa
examinate la seminarul de la Dakar

DAKAR 9 (Agerpres). — La Dakar 
se desfășoară al treilea seminar pri
vind programele prioritare de re
dresare economică in Africa, inițiat 
de Organizația Unității Africane 
(O.U.A.). Participanții au subliniat 
necesitatea extinderii acestor pro
grame. precum și a cooperării afri
cane în cadrul diverselor organizații 
regionale și subregionale. De ase

menea, s-ă insistat asupra importan
ței dezvoltării programelor agricole, 
in cadrul cărora, tinerii și femeile 
să aibă un rol sporit.

Participanții au evidențiat faptul 
că soluționarea problemei datoriei 
externe a continentului este legată 
direct de punerea eficientă în apli
care a programelor de redresare 
economică, informează agenția MAP.

„LE MONDE":

Aspecte ale recrudescenței neofascismului 
in Europa occidentală

Pe fundalul știrilor referitoare la recrudescența neofascismului în 
țările occidentale, la începutul acestui an au apărut în presa vest- 
europeană informații cu privire la ciudata dispariție a unei părți a 
fondului Centrului documentar american din Berlinul de vest.

Acest centru, creat imediat după război, conține arhiva Partidului 
Național Socialist. Or, din cele 30 milioane de documente existente 
inițial au fost sustrase circa 80 000, legate de numele foștilor hitle- 
riști, mulți dintre aceștia aflați încă în viață. Informațiile apărute 
în presa occidentală se referă la „o bandă bine organizată", care 
face afaceri strălucite prin „valorificarea" acestor materiale, fie dis- 
trugind ori cedînd documentele respective, adesea contra unor sume 
apreciabile, persoanelor cu trecut „brun", ce au reușit pînă acuin 
să-și ascundă acest trecut, fiind astăzi situate în posturi de răspun
dere, fie vinzindu-le la licitație amatorilor de „suveniruri" hitleriste.

Aceasta este și tema articolului apărut în ziarul „LE MONDE", 
sub titlul : „Accesul la dosarele celui de-al treilea Reich" din care 
reproducem cele de mai jos :

Amatorii de „suveniruri" din pe
rioada celui de-al treilea Reich 
constituie o categorie specială de 
colecționari. Membrii, deloc puțini, 
ai acestei „confrerii", foștii și noii 
fasciști — discreți sau declarați — 
sînt dispuși să cheltuiască sume 
considerabile pentru a-și procura 
obiectele dorite. Anumite „firme" 
specializate, din R.F. Germania și 
Marea Britanie, fac afaceri bănoa
se cu acest „negoț".

între documentele scoase la lici
tație și repertoriate intr-un catalog 
anume se poate găsi la poziția „nr. 
9 Bormann Martin (1900—?)“, fostul 
secretar al lui Hitler — o scrisoare 
autografă a acestuia, datată Miin- 
chen, 17.1.1939, către ministrul tre
zoreriei Reichului, dind detalii in
teresante despre o decizie a lui 
Hitler privind o personalitate emi
nentă de origine evreiască. „Pre
țul" : 800 mărci vest-germane. Un 
alt exemplu : un dosar adnotat de 
mina lui Himmler, privind even
tuala origine evreiască a soției ma
reșalului Ludendorff, este propus 
pentru modesta sumă de 5 000 de 
franci.

Directorul centrului documentar, 
Daniel Simon, fost maior în tru
pele de ocupație americane din 
Germania de vest, recunoaște as
tăzi că mai multe mii de docu
mente au dispărut începind din 
anul 1982, fără să se poată stabili 
însă cu certitudine cine este vino
vat de aceste dispariții. Bănuielile 
cad asupra fostului director ad
junct al centrului. Wolfgang Eber
hardt, suspendat din funcție la în
ceputul acestui an și in prezent 
obiectul unei anchete judiciare.

Dacă un soldat al Wehrmacht-u- 
lui, un anume Miiller, nu ar fi 
nesocotit ordinul superiorilor săi, 
in momentul infrîngerii trupelor 
naziste, niciodată nu s-ar fi pus 
problema conservării și utilizării 
acestor arhive. Dosarele privind 
peste 10 milioane de membri ai

N.S.D.A.P., ai S.S. și alte organi
zații hitleriste au fost transportate 
de la „Casa brună" din Miinchen 
la o fabrică de pastă pentru hirtie 
de la periferia capitalei bavareze, 
Miiller trebuind să se asigure de 
distrugerea lor. EI a nesocotit or
dinul și astfel tonele de hirtie au 
rămas acolo, fără ca nimeni să le 
dea vreo atenție, pînă in ziua în 
care un căpitan american, Ernie 
Langerdorf, și-a dat seama, din in- 
timplare, de valoarea acestor docu
mente.

Cele 30 de milioane de dosare au 
fost transportate cu camioanele în 
Berlinul occidental și încredințate 
spre pază trupelor de ocupație a- 
mericane. Ele au fost extrem de 
utile in pregătirea proceselor de la 
Niirenberg, dind posibilitatea alia- 
ților să-și facă o idee precisă des
pre modul de funcționare a apara
tului de partid nazist, ceea ce le-a 
permis să spulbere afirmațiile ce
lor care pretindeau că ar fi fpst 
„antrenați", fără consimțămintul 
lor. in diversele organizații hitle
riste.

Existența acestor arhive era însă 
ca o sabie a lui Damocles pentru 
cei care sperau să-și facă uitat 
trecutul. Pentru aceștia a acționat 
ca o pavăză o regulă ce nu permi
tea cercetătorilor și istoricilor ac
cesul la dosarele privind persoane 
în viață, acces rezervat numai or
ganismelor oficiale. în mod obiș
nuit arhivele erau folosite de cei 
în drept... înainte de a se conferi 
o decorație unui cetățean vest-ger- 
man ! Atît și nimic mai mult.

Dispariția mai multor mii de do
cumente a provocat un val de zvo
nuri, care pînă în prezent nu au 
fost confirmate. După părerea isto
ricului britanic, David Irvin, ar fi 
vorba de dosare care dovedesc tre
cutul nazist al multor personalități 
ale lumii politice, artistice și jur
nalistice din Germania occidentală.
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