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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru la Institutul de cercetări
pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea

„Ne angajăm să înfăptuim
neabătut Programul
partidului, orientările
de inestimabilă valoare
teoretică și practică din
magistrala dumneavoastră
expunere Ia cel mai înalt
forum democratic
al clasei muncitoare*
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CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

Sîmbătâ dimineața, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
îtf retar general al Partiduie
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a efectuat o
vizitâ de lucru la Institutul
de cercetări pentru cereale
și plante tehnice de la
Fundulea, județul Călărași.
Secretarul general al
partidului a fost însoțit în
această vizită de tovarășii
Emil
Bobu,
Gheorghe
Oprea, Angelo Miculescu,
viceprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii
și industriei alimentare,
loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de
mașini, precum și Vasile
Martin, prim-secretar al
Comitetului județean Călă
rași al P.C.R.
Desfășurată a doua zi după înche
ierea lucrărilor celui de-al II-lea
Congres al consiliilor oamenilor
muncii, pe a cărui ordine de zi au
figurat și probleme ale dezvoltării
și modernizării în ritm rapid a agri
culturii, noua vizită pune cu preg
nanță în evidență preocuparea sta
tornică a conducătorului partidului
și ,statului nostru pentru ridicarea
ace ,i ramuri de bază a economiei
nafi ><ale românești la nivelul cerin
țe'.' iși exigențelor stabilite de cel
de-ai’ XII-lea Congres al partidului,
de actualul plan cincinal.
Acum, cînd în majoritatea zonelor
agricole, cu deosebire în cele situate
în cîmpia din sudul țării, s-a dat
startul în cea mai importantă cam
panie agricolă a anului — strînsul
cerealelor — tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a întîlnit cu cercetăto
rii și specialiștii unuia dintre cele
mai prestigioase „laboratoare" agrico
le ale țării pentru a evalua împreună
roadele strădaniilor lor de a realiza
cu dăruire, pasiune și trudă, printr-o
permanentă și fructuoasă conlucrare
cu practicienii, soiuri de cereale și
plante tehnice de mare productivi
tate, apte să fie introduse în cultura
mare și în zone ale țării cu condiții
pedoclimatice variate.
Cei ce lucrează la cunoscutul in
stitut au întîmpinat pe secretarul
general al partidului cu cele mai
calde și alese sentimente de stimă și
prețuire, bucurîndu-se că. la mai
puțin de cinci luni, se află din nou
în mijlocul lor — dovadă a preocu
pării deosebite manifestate de condu
cătorul partidului și statului pentru
dezvoltarea cercetării agricole, pen
tru creșterea aportului științei în
obținerea de producții tot mai mari
și cu calități nutritive ridicate.
La începutul vizitei, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost prezen
tate de către specialiștii Ministerului
Industriei Construcțiilor de Mașini și
ai Institutului de cercetări, proiectări
și inginerie tehnologică pentru me
canizarea agriculturii două tipuri de
semănători realizate la indicațiile
sale. Prima este o semănătoare de
cereale, cu 48 de tuburi de introdu
cere a semințelor, asigurîndu-se ast
fel o mare densitate de plante la
hectar ; cea de-a doua este astfel
concepută incit permite însămînțarea
directă în miriști — fără arături — a
celei de-a doua culturi, destinată, în
principal, furajării animalelor.
Secretarul general al partidului a

Profundă satisfacție
și mîndrie patriotică
pentru înalta distincție
„Om al anului 1980
— pentru pace"
conferită
președintelui
României

0 strălucită afirmare a democrației muncitorești,
socialiste, a unității de nezdruncinat dintre partid si popor
Să facem totul pentru a răspunde așteptărilor poporului, să
demonstrăm forța și capacitatea creatoare a clasei muncitoare,
a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de
a duce, sub conducerea gloriosului nostru partid, întreaga națiune
spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație, de bunăstare și
fericire!
NICOLAE CEAUȘESCU

indicat să se studieze cu atenție ran
damentul celor două tipuri de semă
nători, iar distanța dintre tuburi să
se stabilească în funcție de soiul de
cereale ce se cultivă, de destinația
culturii și de zona pedoclimatică.
Directorul institutului, acad, prof.
Nichifor Ceapoiu, adresează tovarășu
lui Nicojae Ceaușescu rugămintea de
a vedea unele loturi pe care oamenii
de știință și cercetătorii institutului
de la Fundulea experimentează o
largă paletă de soiuri de cereale și
plante tehnice. în lanurile de grîu,
porumb, floarea-soarelui are loc o
aprofundată dezbatere a problemelor
referitoare la dezvoltarea cercetării
științifice în agricultură și la inte
grarea organică a acesteia cu învățămîntul agronomic, legarea ei strînsă
de cerințele producției întreprinde
rilor agricole de stat și cooperativelor
agricole de producție.
Sînt prezentate, mai întîi, cele mai
noi creații de linii de grîu de toamnă
și de primăvară, cu potențial de pro
ducție superior. Folosind tradiția și
experiența școlii agricole românești,
a altor țări mari cultivatoare de grîu,
îmbinînd munca de cercetare cu cele
mai noi descoperiri în acest domeniu,
utilizînd mijloace moderne de ame
liorare, au fost obținute soiuri su
perioare de grîu. Rînd pe rînd sînt
prezentate plante de mare productivi
tate, cu bogat conținut nutritiv, apte
de a fi cultivate în zone de climă și
șol diferite ale țării și de a fi întreți
nute și recoltate cu mijloacele.tehnice
tot mai perfecționate realizate de in
dustria noastră constructoare de ma
șini.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind tot ce s-a realizat pînă acum în
această direcție, a recomandat oame
nilor de știință și celorlalți specialiști
să persevereze în realizarea unor
soiuri de grîu și orz cu spicul
mare, încărcat cu multe boabe, rezis
tente la cădere, cu calități nutritive
superioare, asigurîndu-se, și pe aceas
tă cale, sporirea simțitoare a pro
ducției de grîu și orz la hectar.
Secretarul general al partidului a
apreciat, de asemenea, preocuparea
specialiștilor de a obține și extin
de în cultura mare soiuri de griu
productive, care se acomodează bine
și dau randament sporit în zonele cu
pămînturi podzolice, sărace sau pe
soluri nisipoase — destul de întinse
în țara noastră — precum șl în acele părți ale țării unde cad multe

ploi și se menține o temperatură mai
scăzută
Următorul popas este făcut la
cîmpul pentru ameliorarea porumbu
lui. Directorul institutului prezintă
noii hibrizi aflați în studiu și pre
gătiți pentru a fi omologați. Se ana
lizează stadiul de vegetație a plante
lor pe o tarla în care specialiștii au
asigurat, în condiții de irigație, o
densitate de 200 000 plante la hectar.
Cultura este viguroasă, sănătoasă și
anunță o producție-record la hectar.
Alături, altă tarla, avînd o densitate
de 150 000 plante la hectar. Prin in
termediul acestei culturi, cu o ase
menea densitate, specialiștii urmă
resc să obțină și știuleți care, în
stadiul de lapte-ceară, să fie recol
tați odată cu restul culturii, asigu
rîndu-se prin aceasta o îmbunătăți
re calitativă deosebit de importantă
a acestui furaj.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
încurajează pe cultivatorii-c.ercetători în aceste căutări lăudabile, indicîndu-le să asigure ca aceste încer
cări să devină practică în unitățile
mari cultivatoare de porumb pentru
siloz.
Pe celelalte tarlale prezentate se
cretarului general al partidului,
cultivate în condiții de irigație, se
experimentează, de asemenea, soiuri
noi și productive de porumb pentru
siloz, dar cu densități mai mici, fără
a se situa însă sub 60 000 de plante
la hectar. Toate aceste culturi ur
mează să asigure și știuleți. Specia
liștii urmăresc găsirea celui mai efi
cient raport între cantitatea de masă
verde și unitățile nutritive ale aces
teia — obiectiv deosebit de important
în asigurarea unei furajări optime,
științifice, a animalelor.
Și în acest caz, tovarășul Nicolae
Ceaușescu recomandă ca specialiștii
de la Fundulea să stabilească densi
tatea optimă a plantelor de porumb
pentru nutreț, care apoi să fie re
comandată pentru cultura mare, ținîndu-se seama însă de condițiile
diferite de sol și de climă existente
în țara noastră.
în solele de floarea-soarelui, pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le
vizitează în continuare, specialiștii
prezintă mai multe soiuri din aceas
tă apreciată plantă pentru ulei. Se
precizează că institutul de la Fun
dulea cercetează și experimentează
de mai mulți ani un număr de soiuri

de floarea-soarelui care, în stadiul
final, ar trebui să se caracterizeze
prin înălțime mică, producție mare
și un conținut ridicat de ulei în se
mințe. Aceste calități sint impuse
atît de necesitatea de a se asigura in
întregime întreținerea și recoltarea
cu mijloace mecanizate, cît și de ce
rințele de copsum, mereu în creștere,
ale populației, precum și de materii
prime pentru industria prelucrătoare.
Cele 50 000 de plante la hectar, cite
s-au asigurat, în medie, pe terenurile
experimentale de la Fundulea, buna
întreținere și irigarea culturilor sînt
condiții care, așa cum apreciază spe
cialiștii, în condițiile actuale ale dez
voltării agriculturii noastre socialiste,
pot fi asigurate și de unitățile mari
cultivatoare de floarea-soarelui din
țară.
Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a purtat, ca de
fiecare dată, un dialog viu, fructuos
cu oamenii de știință ai acestui im
portant institut de cercetări agricole
din țară. în lumina programelordirectivă în domeniul cercetării ști
ințifice, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat să ițe acționeze cu perse
verență în vederea creării de noi
soiuri și hibrizi mai productivi, să
se stabilească tehnologii adecvate
noilor cerințe, să grăbească generali
zarea în practică a rezultatelor cer
cetărilor și experimentărilor, astfel
încît și cercetarea agricolă să răs
pundă tot mai bine marilor coman
damente pe care noua etapă de dez
voltare a patriei noastre le ridică in
fața acestei ramuri de mare impor
tanță a economiei naționale, cu rol
direct și deosebit de important în
ridicarea nivelului de trai al po
porului.
Mulțumindu-i din inimă pentru
noua sa vizită, pentru aprecierile fă
cute și indicațiile date, colectivul de
specialiști și cercetători ai institutu
lui l-au asigurat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu că, la fel ca și
pină acum, își vor pune întreaga
pricepere și pasiune pentru a asigura
soiuri de cereale și plante tehnice
de mare productivitate, alăturîndu-și
astfel eforturile lor celor ale tutu
ror oamenilor muncii din agricultură
pentru creșterea an de an a produc
ției agricole, pentru sporirea contri
buției ei la ridicarea standardului de
viață al întregului popor, corespun
zător hotărîrilor celui de-al XII-lea
Congres al partidului.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, de vibrantă și unanimă ade
ziune la politica internă și externă
a partidului, de încredere nestrămu
tată in partid. în secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
întregul nostru popor a urmărit, cu
cel mai viu interes, lucrările celui
de-al II-lea Congres al consiliilor
oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația măr
furilor și finanțe — eveniment de o
deosebită Însemnătate în sistemul
democrației noastre socialiste, în
viața politică și economico-socială a
României socialiste.
Reunind peste 11 000 de muncitori,
tehnicieni și ingineri, congresul a
constituit cel mai reprezentativ fo
rum democratic al clasei muncitoare,
o nouă și puternică manifestare a
democrației noastre socialiste. Con
gresul ,a prilejuit o largă, și aprofun
dată analiză a rezultatelor obținute
în cincinalul trecut și în deceniul
anilor ’70—’80 — ani care au marcat
o importantă etapă în creșterea avu
ției naționale, în făurirea -.civilizației
noi, socialiste — a dezbătut cu înaltă
responsabilitate și a aprobat în una
nimitate programul de dezvoltare
economico-socială a României în
cincinalul 1981—1985. Dezbaterile din
plenul congresului și în secțiuni s-au
caracterizat printr-o înaltă exigență
și spirit de răspundere, prin analiza
critică și autocritică a activității de
pînă acum, cît și prin preocuparea
de a găsi cele mai bune căi pentru
îmbunătățirea activității consiliilor
oamenilor muncii, a adunărilor ge
nerale, a tuturor organelor de con
ducere colectivă, în așa fel încît să
se asigure cadrul larg democratic de
participare activă a maselor la con
ducerea societății și, totodată. întă
rirea răspunderii, ordinii și discipli
nei, înfăptuirea neabătută a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
Din nou s-a evidențiat în mod
strălucit. în cadrul congresului, rolul
determinant, hotărîtor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în conceperea și
conducerea amplului proces de adincire a democrației socialiste, munci
torești, in perfecționarea necontenită
a întregii activități economico-sociale ; cu acea inegalabilă cunoaștere a
sentimentelor și aspirațiilor poporu
lui, cu acea sinceritate specifică dia
logului deschis cu cei ce muncesc,
cu acea sinteză strălucită de înțelep
ciune profundă și spirit revoluționar
avîntat, proprii gîndirii și activității
secretarului general al partidului,
președintele republicii. Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, rosti
tă în deschiderea lucrărilor, reprezin
tă un document de importantă isto
rică nu numai pentru consiliile oa
menilor muncii, ci, practic, pentru
întreaga noastră viață economicosocială, pentru viața partidului, a
comuniștilor, a tuturor cetățenilor
țării. Se poate afirma că nu există
domeniu al vieții economico-sociale
.care să nu fie implicat în învăță
mintele acestei magistrale expuneri.
Cu realismul, clarviziunea și spiri
tul profund științific proprii secre
tarului general al partidului, expu

nerea a făcut o riguroasă analiză a
rolului istoric de forță socială con
ducătoare al clasei muncitoare in
desfășurarea procesului revoluționar
pentru cucerirea puterii politice și
edificarea orînduirii noi, socialiste. A
fost proiectată astfel o vie lumină
asupra meritelor imense ale clasei
muncitoare, ca principală forță re
voluționară a societății românești în
lupta pentru împlinirea aspirațiilor
de dreptate, libertate, independență
națională și progres social al po
porului român, asupra modului stră
lucit în care și-a îndeplinit și își
îndeplinește misiunea istorică de a
călăuzi întregul popor pe drumul
socialismului și comunismului.
într-o viziune concretă, practică,
de lucru, în lumina orientărilor
fundamentale ale Congresului al
XII-lea al partidului, în expunere
au fost-analizate .problemele pe care
le ridică dezvoltarea mai rapidă, la
uh nivel calitativ mai înalt a econo
miei naționale în actualul cincinal
și, în strînsă legătură cu aceasta,

r
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căile de atragere tot mai activă a
maselor muncitoare ia conducerea
vieții economico-sociale, de adîncire
a democrației muncitorești și întă
rire a rolului conducător al clasei
muncitoare în toate sferele de acti
vitate. Prin conținutul bogat de idei,
prin problematica complexă aborda
tă, expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, document programatic de
înaltă ținută politică și științifică,
străbătut de un înflăcărat spirit în
noitor. a dobindit caracterul unui
cuprinzător șj mobilizator program
de lucru pentru realizarea marilor
obiective ale cincinalului 1981—1985,
pentru progresul social neîntrerupt al
țării și atingerea obiectivului strate
gic privind transformarea României
într-o tară socialistă mediu dezvol
tată din punct de vedere economic.
întreaga desfășurare a congresului,,
lncepind de la pregătire și pînă Ia
Încheierea lucrărilor sale, a ilustrat
(Continuare in pag. a V-a>

Cîntec
E munca noastră aidoma cu verbul
pe care agerul arcaș trâgînd
stîrnește-n alergare cerbul
schimbindu-l in cuvînt.
E munca noastră laolaltă
ca un fuior de piatră spre zenit,
e energia rădăcinilor cînd caută
cîmpia griului ce-a înflorit.

Cum e metalica de boltâ-albastră
spartă de-al stelelor miraj
e-un înțeles de viață-n munca noastră
un înțeles de pace și curaj.

i
J Averea noastră cea mai mare
iî
Nichita STANESCU

*

i
**
*
*

Averea noastră cea mai mare
Nu-i aurul și nici obolul
Ce ni-l dă solul ori subsolul,
Ci talpa țării lucrătoare —

Cea care-n veci nu-și schimbă rolul
Chiar dacă vremea-i schimbătoare,
Simțindu-se mereu datoare
Ca soarele ce umple golul
Dintre planete cu splendoare ;
De-aceea cred că viitorul
Din toate zările de zare
Va semăna doar cu poporul
Și visul său — renăscătorul
Vieții atotbiruitoare.
Gheorghe

PITUȚ

Luceferi peste țară
Prin arcuri de triumf tăiate jos in mină,
Ii simt venind cu zările pe frunte
Urcind prin codrii de lumină
Ortacii mei, cu steiul să se-nfrunte.

La rădăcina munților cu piscurile-n soare,
li văd vibrind sub arcuite bolți
Descătușînd din aprigă strînsoare
Arbori stelari cu mii de ramuri-volți.

*

Din visele rotite în viitoare,
l-aud sosind cu-al hărniciei crez
Scoțind statornic din fîntîni solare
Lumina din adîncuri, cea spornică la miez.

Pe drumuri nevăzute croite printre ere,
Ortacii mei ii știu cum își măsoară
A brațelor lumină și putere
Și cum revarsă ritmic luceferi peste țară.

i.

Ilie Gh. ION
maistru miner, Cimpulung, județul Argeș
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Profundă satisfacție și mîndrie patriotică pentru
înalta distincție „Om al anului 1980 — pentru pace"
conferita președintelui României
Pentru noi, comuniștii, toți locui
torii județului Arad — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — inminarea distincției „Om
al anului 1980 — pentru pace" ne-a
umplut inimile de bucurie și mîn
drie patriotică— se arată în telegra
ma trimisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN ARAD AL P.C.R. Este un
prilej de vă exprima, încă o dată,
nețărmurita stimă și dragoste ce vi le
purtăm pentru abnegația, dăruirea și
pilduitoarea activitate ce o desfășurați în fruntea partidului și statului
nostru pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de cultură și
civilizație și făurirea unei lumi mai
drepte și mai bune pe planeta
noastră.
Felicitîndu-vă din toată inima
pentru prestigioasa distincție acor
dată, comuniștii, toți pamenii muncii
din județul Arad se angajează în
fața dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să facă
totul pentru a da viață hotărîrilor
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, prețioaselor dumneavoastră in
dicații și orientări cuprinse in ma
gistrala expunere rostită la cel de-al
II-lea Congres al consiliilor oameni
lor muncii, în vederea realizării și
depășirii sarcinilor de plan din acest
an și pe întreg cincinalul, creșterii
continue a bunăstării celor ce mun
cesc, înaintării ferme a României
noastre dragi pe drumul luminos al
socialismului și comunismului.
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL
P.C.R. se arata : Comuniștii, toți
oamenii muncii din județul Argeș,
asemenea întregului nostru popor,
am aflat cu vie satisfacție, bucurie
și mîndrie patriotică știrea că
v-a fost înmînată înalta distincție
„Om al anului 1980 — pentru pace“.
Ne exprimăm și cu acest prilej sen
timentele noastre de statornică și
profundă recunoștință, stimă și ad
mirație pentru modul strălucit in
care conduceți destinele partidului
și poporului, pentru contribuția deci
sivă la fundamentarea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate pe
pămintul străbun al patriei, pentru
creșterea prestigiului României so
cialiste in lumea contemporană. Ve
dem în aceasta nouă distincție con
ferită, alături de multe altele ce
v-au fost acordate de șefi de state
și organisme internaționale, stima
și considerația de care vă bucurați
dumneavoastră în lume pentru ma
rea contribuție adusă la statornicirea
unui climat de pace și colaborare,
înaltul prestigiu internațional de
care se bucura România socialistă.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, urmind mi
nunatul dumneavoastră exemplu de
patriot înflăcărat și revoluționar
consecvent, devotat profund parti
dului, patriei și poporului, nu
vom precupeți nici un efort pentru
înfăptuirea exemplară a obiective
lor și sarcinilor ce ne revin in acest
an și pe întregul cincinal, pentru
creșterea contribuției Argeșului la
Înflorirea și prosperitatea scumpei
noastre patrii.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Bacău au primit cu
mindrie patriotică, cu deosebită sa
tisfacție și aleasă simțire româneas
că vestea conferirii distincției „Om
al anului 1960 — pentru pace" în
semn de înaltă prețuire și conside
rație pentru contribuția dumnea
voastră remarcabilă la cauza păcii,
înțelegerii și colaborării intre po
poare — se arată în telegrama tri
misă de COMITETUL JUOEȚEAN
BACAU AL P.C.R. Distincția con
ferită reprezintă o nouă și elocven
tă expresie a marelui prestigiu in
ternațional de care se bucură acti
vitatea și opera dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit și stimat fiu al nea
mului românesc, activitate consa
crată edificării unei lumi mai drep
te și mai bune. Ea se adaugă altor
numeroase și prestigioase distincții
ce v-au fost acordate de instituții și
de organizații politice din mai multe
țări ale lumii, ca un profund omagiu
adus dumneavoastră, proeminentă
personalitate a lumii contemporane,
promotor neobosit al idealurilor de
pace, libertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.
La aceste ginduri și simțăminte
îngăduiți-ne sa alăturăm omagiul
fierbinte al tuturor oamenilor mun
cii din județul Bacău, dragostea și
devotamentul lor nețărmurit, anga
jamentul ferm de a ne aduce din
plin contribuția la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului
și statului nostru, de a ne situa la
înălțimea sarcinilor și exigentelor pe
care le-ați pus în fața noastră, de a
face totul pentru îndeplinirea exem
plară a hotărîrilor Congresului al
XII-lea al partidului.
Veșțea decernării distincției „Om al
anului 1980 — pentru pace" a fost
primită cu sentimente de profundă
satisfacție și mindrie patriotică de
comuniștii, de toți oamenii muncii
din MINISTERUL AFACERILOR
EXTERNE, care văd in aceasta un
simbol al alesei prețuiri de care vă
bucurați in întreaga lume. Conferirea
acestei înalte distincții constituie o
dovadă elocventă a recunoașterii con
tribuției dumneavoastră excepționale
la cauza păcii, solidarității și ințelegerii între popoare, la democratizarea
relațiilor internaționale, la edificarea
unei lumi mai bune și mai drepte, la
clarificarea și soluționarea probleme
lor fundamentale ale lumii contempo
rane, la mobilizarea maselor popu
lare de pretutindeni la lupta pentru
dezarmare, destindere, securitate și
cooperare pe bază de egalitate.
Adresîndu-vă caldele și respectuoa
sele noastre felicitări și cele mai
bune urări de multă sănătate și
putere de muncă, vă asigurăm, mult
stimate și iubite tovarășe Nico'ae
Ceaușescu, că vom urma neabătut
exemplul dumneavoastră de revolu
ționar profund devotat idealurilor de
progres și prosperitate ale poporului
român, de promoto- neobosit al poli
ticii de pace, libertate și indepen
dență, înțelegere și colaborare între
toate națiunile lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii
români, maghiari și germani care

trăiesc și muncesc în deplină unitate
și frăție pe străbunele meleaguri ale
Bistriței și Năsăudului au luat cu
noștință cu deplină mindrie patrio
tică de faptul că dumneavoastră,
iubitul coiiducător al partidului și
statului nostru, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane, mili
tant neobosit pentru cauza socialis
mului și păcii, v-a fost conferită
distincția „Om al anului 1980 — pen
tru pace" — se arată în telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN
BISTRIȚA-NASAUD
al
P.C.R.
Ne simțim deosebit de onorați și
mindri că avem in fruntea partidu
lui și statului nostru o personalitate
ce se bucură de atîta stimă și respect
pe toate meridianele globului și ne
exprimăm incă o dată calda noastră
stimă, prețuirea și respectul pentru
tot ceea ce ați făcut și faceți pentru
afirmarea României în lume, pentru
apărarea celui mai de preț bun al
omenirii — pacea. Folosim acest mi
nunat prilej pentru a ne reafirma
angajamentul nostru ferm de a vă
urma
pilduitorul
dumneavoastră
exemplu de comunist și patriot și
vă asigurăm că nu ne vom precu
peți eforturile pentru a ne aduce
contribuția la înfăptuirea întregii
politici interne și externe a parti
dului șl statului nostru, la creșterea
prestigiului României în lume, la
înălțarea patriei pe înaltele culmi
ale progresului, civilizației și bună
stării.

dezvoltarea conlucrării rodnice intre
națiuni constituie un eveniment de
largă rezonantă internațională — se
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL
P.C.R. Aceste momente solemne ne
oferă nouă, tuturor cetățenilor jude
țului Cluj, asemenea întregii țări, un
nou și minunat prilej de a ne ma
nifesta adeziunea deplină la politica
internă și externă a partidului și
statului, la tot ce gindiți și înfăptuiți pentru prosperitatea și afir
marea națiunii noastre în arena in
ternațională, o puternică satisfacție
și mindrie patriotică, izvorite din
privilegiul de a trăi și munci sub
eminenta dumneavoastră conducere
la ampla ctitorie a socialismului și
comunismului pe pămintul românesc,
în cea mai luminoasă epocă din is
toria patriei, „Epoca Ceaușescu".
Alături de numeroasele distincții
ce v-au fost conferite de instituții și
organizații politice din multe țări ale
lumii. înaltul titlu de „Om al anului
1980 — pentru pace" constituie o
nouă dovadă grăitoare a prețuirii
mereu crescînde pe care opinia pu
blică mondială o nutrește față de
proeminenta dumneavoastră persona
litate, o expresie a recunoștinței și
admirației pentru forța cu care acțio
nați ca promotor consecvent al idea
lurilor de pace, libertate, indepen
dență și progres ale tuturor popoare
lor, ca militant neobosit pentru în

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL
P.C.R. se arată : Cu sentimente de
aleasă prețuire și profundă mîndrie
patriotică, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Brașov, români,
maghiari, germani și de alte națio
nalități, vă adresează cele mai calde
și sincere felicitări pentru desem
narea dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, drept
personalitatea politică cu cele mai
mari merite in lupta pentru pace în
anul 1980, ca rezultat al votului
popular deschis organizat de revista
indiană „International Reporter".
Aceasta reprezintă pentru noi toți un
nou prilej de bucurie și vie satis
facție, un puternic imbold in unirea
eforturilor noastre pentru înfăptuirea
neabătută a Programului partidului
și a istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea.
Asemeni întregului popor, oame
nii muncii din județul nostru, fără
deosebire de naționalitate,' își ma
nifestă și cu acest prilej recunoștin
ța fierbinte pentru modul strălucit
în care apărați interesele supreme
ale României pe plan mondial, drep
tul la o viață liberă,, de sine, stătă
toare a fiecărui popor, asigurîndu-vă,
totodată,
mult
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de întregul ata
șament față de politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, față de orientării^ și poziția
exprimată, de la tribuna înaltului
forum al clasei muncitoare, în legă
tură cu problemele, evenimentele și
tendințele din viața internațională.

• O nouă ilustrare a marelui prestigiu inter
național de care se bucură activitatea
dumneavoastră prodigioasă consacrată
păcii și colaborării, făuririi unei lumi mai
bune și mai drepte
• încrederea dumneavoastră în capacitatea
popoarelor de a impune pacea-un puternic
stimulent pentru lupta forțelor progresiste
de pretutindeni
• Omagiul fierbinte al întregii națiuni, înso
țit de angajamentul ferm de noi realizări,
pentru înflorirea continuă a patriei, pentru
sporirea contribuției sale la înfăptuirea
idealurilor celor mai înaintate ale întregii
omeniri
------------------------------------------ 1----------------------------------------------------

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.
se arată : Alături de întregul popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Buzău au primit cu deose
bită satisfacție și mindrie patrioti
că hotărîrea juriului Adunării pen
tru integrare națională din India, pe
baza unui amplu vot popular orga
nizat de revista indiană „Interna
tional Reporter", de a vi se conferi
înalta distincție „Om al anului
1980 — pentru pace". Aceasta ilus
trează deosebita considerație și apre
ciere față de contribuția remarca
bilă ce o aduceți la soluționarea
constructivă a problemelor complexe
cu care se confruntă omenirea, pen
tru activitatea îndelungată consacra
tă cauzei păcii. în același timp, ea
este o expresie a recunoașterii de
către întreaga lume a consecvenței
cu care militați neobosit pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale,
pentru dezarmare, pentru asigurarea
libertății, independenței și demnită
ții fiecărei națiuni, pentru ca toate
popoarele să trăiască într-un climat
de pace și securitate, colaborare și
înțelegere, să se dezvolte de sine
stătător pe calea progresului econo
mic și social, potrivit voinței și as
pirațiilor lor legitime.
Ne exprimăm totala adeziune la
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru și vă adre
săm cele ma: călduroase felicitări,
urări de multă sănătate, fericire,
deosebită putere de muncă, intru
binele și strălucirea României socia
liste.
în telegrama adresată, de COMI
TETUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. se arată : împreună
cu întregul nostru popor, comuniștii,
oamenii muncii, toți locuitorii jude
țului Caraș-Severin ău trăit clipe de
înălțătoare și legitimă mindrie pa
triotică prilejuite de hotărîrea de a
vi se acorda dumneavoastră. m.ult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Cșaușescu, înalta distincție „Om al
anului 1980 — pentru pace". Aceasta
pune cu putere în evidență rolul
deosebit de activ șl permanent con
structiv al României socialiste si al
președintelui său la soluționarea
marilor probleme cu care se confrun
tă omenirea în lupta pentru menți
nerea păcii, destinderii și securită
ții în lume.
Adresindu-vă din toată inima, în
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din această parte a
țării — români, germani, sîrbi și de
alte naționalități — sincere felicitări
pentru noua distincție ce vi s-a
conferit, permiteți-ne să vă asigu
răm că, urmind exemplul de stră
lucită dăruire patriotică pe care il
oferiți in toate împrejurările, vom
acționa cu mai multă fermitate nentru transpunerea în viață a hotăririlor istoricului Congres al XII-lea. al
întregii politici interne și externe a
partidului și statului nostru, spre
binele și prosperitatea poporului, al
triumfului păcii și progresului
întregii omeniri.
înalta distincție ce v-a fost confe
rită pentru aportul dumneavoastră
remarcabil la promovarea cauzei
nobile a păcii și prieteniei intre țări
și popoare, la întărirea încrederii și

tărirea solidarității internaționale in
înfăptuirea unei lumi mai bune și
mai drepte pe planeta noastră.

împreună cu întreaga țară, stăpîniți
de cele mai profunde sentimente de
mindrie patriotică,
trăind bucuria
unui înălțător moment de rezonanță
internațională, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Constanța au
primit cu deosebită satisfacție vestea
inminării înaltei distincții „Om al
anului 1980 — pentru pace", ca semn
de omagiu și apreciere a meritelor
deosebite ce le aveți, pentru remar
cabila contribuție adusă la promova
rea cauzei nobile a păcii și priete
niei între țări și popoare — se a-ată
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN CONSTANTA AL
P.C.R.
O coincidență fericită face ca
această prestigioasă distincție să vă
fie acordată in ziua in care cel mai
reprezentativ forum al democrației
noastre muncitorești v-a reinvestit
cu înalta funcție de președinte al
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii pe dumneavoastră, cel mai
strălucit reprezentant al clasei mun
citoare, al poporului, omul a cărui
gindire clarvăzătoare și neobosită
activitate practică stau la temelia
marilor noastre victorii, la creșterea
prestigiului României socialiste. Vă
adresăm cele mai călduroase felici
tări, însoțite de sentimentele noas
tre de înaltă stimă și gratitudine
și ne angajăm ferm să nu precupe
țim nici un efort pentru a aplica cu
consecvență politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
pentru a ridica pe un plan calitativ
superior întreaga activitate econo
mică și socială, ăsigurind înflorirea
României socialiste, creșterea pres
tigiului său internațional.
Cu nețărmurită bucurie și mîndrie
patriotică am aflat despre inminarea
înaltei distincții „Om al anului 1980 —
pentru pace" — se arată in tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. Comu
niștii, toți oamenii muncii din județul
Galați văd in aceasta recunoașterea
și prețuirea activității dumneavoastră
prodigioase pentru asigurarea păcii
in lume.
Aceasta vine să evidențieze cu
pregnanță justețea politicii externe
promovate de partidul și statul nos
tru. al cărei promotor clarvăzător
sînteți. popularitatea și stima de care
vă bucurați pe toate meridianele
globului. Este un fericit prilej pentru
noi toți, cei ce trăim și muncim pe
aceste meleaguri dunărene, de a ne
reafirma atașamentul față de politi

ca internă și externă a partidului și
statului nostru, față de poziția con
structivă a României socialiste in fo
rurile internaționale ale lumii și față
de vibrantul mesaj de pace și prie
tenie pe care cu atita omenie il adre
sați lumii contemporane. Ne ex
primăm cu emoție sentimentele de
dragoste, admirație și respect pe care
vi le purtăm și ne angajăm cu toată
răspunderea și hotărîrea să facem
totul pentru a vă urma înaltul exemplu de abnegație și dăruire re
voluționară, de a munci fără preget
pentru înfăptuirea exemplară a pre
vederilor din documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului și a Pro
gramului partidului, înțelegînd că
numai astfel -putem contribui la afirmarea cu strălucire a patriei noas
tre în lume, a politicii externe româ
nești de colaborare și prietenie cu
toate popoarele.

în telegrama trimisă de CONSI
LIUL UNIUNII NAȚIONALE A
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE
PRODUCȚIE se arată : Țărănimea
cooperatistă, toți lucrătorii din uni
tățile agricole cooperatiste au luat
cunoștință cu vie satisfacție și
profundă mîndrie patriotică despre
solemnitatea care a avut loc la sediul
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, in care vi s-a inmînat inalta distincție „Om al anu
lui 1980 — pentru pace" conferită pe

baza amplului vot popular organizat
de revista indiană „International
Reporter". Asemenea întregului nos
tru popor,
cooperatorii și ceilalți
lucrători din agricultura cooperatistă
văd in conferirea acestei distincții o
nouă și puternică expresie a înaltei
aprecieri, stime și considerații de care
vă bucurați in lumea contemporană
pentru aportul dumneavoastră re
marcabil la promovarea cauzei no
bile a păcii și prieteniei intre țări
și popoare.
Exprimînd gîndurile și sentimen
tele de inaltă stimă și aleasă pre
țuire pe care vi le poartă întreaga
țărănime, ceilalți oameni ai muncii
din agricultura cooperatistă —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — Consiliul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de
Producție își exprimă și cu acest
prilej adeziunea totală la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, voința nestrămutată de
a aplica neabătut în viață această
politică.

Comuniștii, toți cetățenii din ju
dețul Neamț, asemenea întregului
popor, au luat cunoștință cu deose
bită satisfacție și bucurie de faptul
că v-a fost conferită distincția „Om
al anului 1980 — pentru pace" — se
arată in telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL
P.C.R. Aceasta constituie o nouă și
elocventă expresie a marelui presti
giu internațional de care se bucură
activitatea și opera dumneavoastră
consacrate edificării unei lumi mai
drepte și mai bune, in care fiecare
națiune să-și poată făuri destinul în
mod liber și independent, un omagiu
adus personalității dumneavoastră de
promotor neobosit al idealurilor de
pace, libertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.
Exprimîndu-ne din adîncul inimi
lor cele mai alese sentimente de sa
tisfacție și mîndrie pentru inalta dis
tincție ce v-a fost acordată, ne an
gajăm și cu acest prilej în modul cel
mai ferm că ne vom aduce din plin
contribuția Ia înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, că vom face totul pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor
de producție pe 1981 și pe întregul
cincinal actual, in spiritul prețioase
lor indicații și orientări reieșite din
expunerea pe care ați rostit-o la
Congresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii.
In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți oa
menii muncii maramureșeni au pri
mit cu deosebită satisfacție și rnîndrie patriotică vestea inmînării înal
tei distincții „Om al anului 1980 —

pentru pace", pentru aportul dum
neavoastră remarcabil la promovarea
cauzei nobile a păcii și prieteniei
intre țâri și popoare, la întărirea în
crederii și dezvoltarea conlucrării
rodnice între națiuni. într-un glas
cu întreaga națiune, vă adresăm cele
mai călduroase felicitări, împreună
cu profundele noastre mulțumiri
pentru că și în cuvîntarea rostită cu
acest fericit prilej ați afirmat cu vi
goare profundul umanism ce caracte
rizează politica partidului nostru, a
României socialiste, voința neclintită
de pace, colaborare, înțelegere cu
toate popoarele, aspirații scumpe și
dintotdeauna ale noastre, ale româ
nilor.
Vă încredințăm că, alături de în
tregul nostru popor, noi, maramure
șenii, vom urma neabătut înflăcăratul dumneavoastră exemplu, că vom
face tot ce depinde de noi pentru a
îndeplini exemplar politica științifică
a partidului și statului nostru. Vă
urăm, cu nestinsă dragoste, mulți
ani de viață, multă sănătate și de
plină putere de muncă, spre binele
și prosperitatea patriei noastre su
verane independente.
Alături de întregul nostru popor,
exprimînd sentimentele de aleasă
stimă, dragoste nemărginită și vi
brantă mîndrie patriotică pe care le
nutresc față de dumneavoastră toți
locuitorii meleagurilor mureșene,

fără deosebire de naționalitate, per
miteți-ne să vă adresăm din toată
inima cele mai calde și sincere feli
citări pentru inalta distincție „Om
al anului 1980 — pentru pace" — se
a-ată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL
I’.C.R. Noua recunoaștere interna
țională ,a justeței politicii partidului
și statului nostru de pace și priete
nie intre țările și popoarele lumii,
in elaborarea și înfăptuirea căreia
rolul determinant vă revine dumnea
voastră personal, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne
oferă încă o dată prilejul pentru a
reafirma adeziunea noastră fierbinte
față de întreaga politică internă și
internațională a partidului și statu
lui nostru.
Vă asigurăm că, urmind neabătut
exemplul dumneavoastră de muncă
și viață, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Mureș — români,
maghiari și germani — vorbind
limba comună a frăției și unității
indestructibile in jurul partidului, al
dumneavoastră, vom face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a istori
celor hotărîri ale Congresului al
XII-lea al partidului, pentru edifi
carea socialismului multilateral dez
voltat și comunismului pe pămintul
scumpei noastre patrii.
Consiliul de conducere al MINIS
TERULUI APARARII naționale,
dînd glas sentimentelor de nețărmu
rit devotament și fierbinte dragoste
ale tuturor fiilor țării înrolați sub
drapelul patriei, vă adresează respec
tuoase și calde felicitări cu prilejul
conferirii distincției „Om al anului
1980 — pentru pace". întregul per
sonal al armatei vede in această dis
tincție. care se alătură altor nume
roase mărturii de stimă și prețuire,
o nouă și elocventă expresie a de
osebitei considerații de care vă bu
curați pe toate meridianele globu
lui. pentru contribuția dumneavoas
tră remarcabilă la cauza păcii. Înțe
legerii și colaborării intre popoare.
Vă raportăm, mult stimate tovară
șe comandant suprem, că vom face
totul pentru înfăptuirea cu cele mai
bune rezultate a obiectivelor pe care
ni le-ați trasat la convocarea-bilanț
a activului și cadrelor de bază ale
armatei, a sarcinilor ce ne revin din
magistrala expunere pe care ați
rostit-o in cadrul ședinței de deschi
dere a celui de-al II-lea Congres al
consiliilor oamenilor muncii. Co
mandanții. statele majore, consiliile
politice, organizațiile de pa-tid și cele
ale U.T.C. din comandamente și u-

nități vor milita, în continuare, cu
hotârire pentru a asigura realizarea
noii calități, superioare, in pregăti
rea de luptă și politică a trupelor,
pentru formarea militarilor ca lup
tători iscusiți, disciplinați și vigilenți,
animați de un profund patriotism,
gata oricind, la ordinul dumneavoas
tră, să apere cu fermitate, impreună
cu întregul popor, cuceririle revolu
ționare. integritatea teritorială, in
dependența și suveranitatea scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN TELEORMAN AL
P.C.R. se arată : Cu inimile pline de
bucurie, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Teleorman au
luat cunoștință de conferirea înaltei
distincții „Om al anului 1980 — pen
tru pace". Noi vedem in aceasta o
nouă și elocventă expresie a inaltei considerații și prețuiri de care
se bucură prodigioasa dumneavoas
tră activitate, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pusă in
slujba cauzei nobile a păcii și prie
teniei între țări și popoare, a întă
ririi încrederii și dezvoltării conlu
crării rodnice între națiuni, o recu
noaștere a marelui prestigiu pe care
îl întrunește opera dumneavoastră
consacrată edificării unei lumi mai
bune și mai drepte, o lume fără
arme și fără războaie, in care fie
care națiune să-și poată făuri în
mod liber și independent destinul.
Alăturindu-ne gindurilor și senti
mentelor de profundă mindrie patri
otică ce animă întregul nostru popor,
ne exprimăm și de această dată dra
gostea și devotamentul nețărmurit,
angajamentul ferm de a ne aduce
din plin contribuția la înfăptuirea
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, de a ne situa
la înălțimea sarcinilor și exigențe
lor puse de istoricele hotărîri ale
Congresului al XII-lea al partidului,
de a ridica România pe noi trepte
de civilizație, progres și bunăstare.
Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, co
muniștii, întregul personal muncitor
al Academiei au luat cunoștință cu
viu interes și deosebită satisfacție și
mindrie patriotică de înminărea înal
tei distincții „Om al anului 1980 —
pentru pace". Conferirea acestei
înalte distincții reprezintă un oma
giu cald, o nouă și grăitoare recu
noaștere pe plan internațional, o apreciere de înalt prestigiu a efortu
rilor continue pe care le depuneți, a
activității laborioase pe care o desfășurați pe, arena internațională pen-•s.tru.rconselidârea • și apărarea, cauzei
„spumpu a, păcii.
- ’Aplicată ■ cu consecvență Revoluțio
nară și dublată de un strălucit fun
dament științific, politica externă a
partidului și statului nostru, organic
legată cu cea desfășurată pe plan in
tern, se bucură de larga apreciere și
adeziune unanimă a tuturor oame
nilor muncii din patria noastră.
Asigurindp-vă din nou cu acest pri
lej de întreaga noastră gratitudine,
de sentimentele de cald respect și
deosebită prețuire pe care vi le pur
tăm, ne angajăm, strîns uniți in ju
rul partidului, al dumneavoastră,
tovarășe secretar general, să depu
nem eforturi și mai mari pentru a
fi la Înălțimea sarcinilor trasate de
partid in domeniul științei și culturii,
spre binele patriei noastre, pentru
pace, colaborare și cooperare neîn
grădită între popoare.

Cu cele mai vii sentimente de
dragoste, satisfacție și mîndrie pa
triotică, comuniștii, toți locuitorii
străvechilor meleaguri ale Vrancei
vă adresează, cu prilejul conferirii
înaltei distincții „Om al anului 1980
— pentru pace", sincere felicitări,
urările, pornite din adincul inimilor
noastre, de sănătate și viață Îndelun
gată, pentru binele și fericirea po
porului român — se arată in telegra
ma trimisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. Pentru
consecvența și capacitatea remarca
bilă cu care acționați pentru asigura
rea păcii, pentru înaltul devotament
cu care vă dedicați înfăptuirii unei
noi ordini economice internaționale,
a unei lumi mai bune și mai drepte,
împreună cu întregul nostru popor,
vă aducem înaltul omagiu, recunoș
tința unanimă ce o nutrim față de
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. Reafirmindu-ne
întreaga adeziune la politica internă
și internațională a partidului și sta
tului nostru, vă asigurăm că, urmind
neabătut minunatul dumneavoastră
exemplu de dăruire și pasiune revo
luționară dedicate cauzei socialismu
lui și comunismului pe pămintul
României, păcii in lume, ne vom mo
biliza și mai puternic pentru mate
rializarea întocmai a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, a
orientărilor și sarcinilor date la re
centul forum al democrației munci
torești, contribuind astfel la înălța
rea scumpei noastre patrii pe noi
culmi de progres și civilizație»
Comuniștii, toți ceilalți lucrători
din COMITETUL DE STAT AL
PLANIFICĂRII, asemenea întregu
lui popor, iși exprimă marea lor
satisfacție și mîndrie patriotică în
legătură cu ceremonia conferirii
înaltei distincții de „Om al anului
1980 — pentru pace". Acordarea aces
tei înalte distincții semnifică deose
bita stimă și admirație de care vă
bucurați pe plan mondial ca proemi
nentă personalitate a lumii contem
porane și promotor neobosit al idea
lurilor de pace, libertate și indeoendență și ne umple tuturor inimile de
bucurie. Ea este o expresie a marelui
prestigiu internațional de care s-au
bucurat și se bucură activitatea și
opera dumneavoastră. consacrate
unei lumi mai drepte și mai bune,
în cadrul căreia fiecare națiune să-și
făurească liber și independent des
tinul său. Vă urăm din adîncul ini
milor noastre multă sănătate în
fruntea partidului și statului, pentru
binele și fericirea poporului român.

Acordarea înaltei distincții „Om al
anului 1980 — pentru pace" repre
zintă pent-u comuniștii și întregul
personal muncitor din MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMÎNTULUI,

pentru toți slujitorii școlii românești
— educatoare, învățători, profesori,
elevi și studenți — incă un fericit
prilej de a vă exprima sentimentele
noastre de profundă admirație și
mindrie patriotică pentru această
nouă recunoaștere internațională a
contribuției dumneavoastră de excep
țională valoare la cauza păcii, înțe
legerii și colaborării între toate po
poarele lumii. Inminarea acestei noi
distincții, în ziua în care forumul
suprem al autoconducerii muncito
rești v-a reales în înalta funcție de
președinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, are o semnificație
simbolică, demonstrînd strînsa legă
tură dintre politica internă și externă,
al cărei strălucit exponent sînteți. In
acest moment solemn, la sentimen
tele de prețuire și mindrie ale în
tregului popor român, ingăduiți-ne să
alăturăm omagiul fierbinte al sluji
torilor școlii, al tineretului studi' Si
angajamentul nostru comunist \ a
face totul pentru a îndeplini în t» d
exemplar sarcinile trasate școlii ro
mânești de conducerea partidului.

Toți lucrătorii din MINISTERUL
MUNCII, în frunte cu comuniștii,
încearcă sentimente de vie satisfac
ție și bucurie, adresîndu-vă cu deo
sebit respect și multă căldură cele
mai sincere felicitări pentru înalta
distincție
„Om al anului 1980 —
pentru pace" ce v-a fost înminatâ
pentru contribuția dumneavoastră
remarcabilă la promovarea cu con
secvență și fermitate a cauzei nobile
a păcii și prieteniei între țări și
popoare. Pe deplin conștient! că po
litica de pace a țării noastre pe care
o promovați cu atita strălucire și
demnitate, ca eminent bărbat de stat
și distinsă personalitate internațio
nală, este în concordanță deplină cu
realitățile și interesele scumpei
noastre patrii, ea constituind o ex
presie adincă a idealurilor și aspira
țiilor fundamentale
ale poporului
român, vă adresăm din toată inima,
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
multă sănătate și viață îndelungată
pentru a putea conduce cu înțelep
ciunea care vă este caracteristică
poporul și țara noastră spte progres,
fericire și pace.
Muncitorii, tehnicienii și inginerii
ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ CHI
MIC „GRIVITA
ROȘIE“-BUCUREȘTI și ai CENTRALEI IN
DUSTRIALE DE UTILAJ TEHNO
LOGIC CHIMIC ȘI RAFINĂRII au
primit cu inimile pline de bucurie
și mindrie patriotică hotărîrea prin
care.vj se conferi, dumneavoastră,
mult iubite.''"și’" stimate’ ’ tovarășe
î’Jicdlafe'’ C^atfșe'sAȚ; !'fnMta ’iHStincți^
„OM"- Ști ahu.hji’-''"1980'ciUc petitri
pâ'C^M’.,'Est(j’>tl:,Țbi:ic?i?e; '-pftitru poporu
nostru că" dumneavoastră, tovarăș
secretar general, desfășurați o acti
vitate neobosită și depuneți mari eforturi pentru înfăptuirea în rela
țiile dintre state a noilor principii
bazate pe egalitate în drepturi, res
pectul independentei și suveranității
naționale, neamestecul în treburile
interne și avantajul reciproc. Vă în
credințăm de întreaga noastră stimă
și nețărmuritul respect ce vi le
purtăm pentru tot ce întreprindeți
pentru binele țării și al poporului,
pentiu creșterea prestigiului Româ
niei socialiste în lume, pentru excep
ționala dumneavoastră contribuție la
cauza destinderii internaționale și asigurarea păcii în lume. Ne angajăm
să nu precupețim nici un efort pen
tru traducerea în viață a hotărîrilor
Congresului al XII-lea al P.C.R. în
vederea înfăptuirii consecvente a po
liticii interne și internaționale a
partidului și statului nostru.
Artiștii plastici din patria noastră
au luat act cu deosebit interes și le
gitimă mindrie de inalta distincție ce
v-a fost decernată de „Om al anului
1980 — pentru pace" — se arată în
telegrama adresată de UNIUNEA
ARTIȘTILOR PLASTICI. Aceasta
constituie o nouă confirmare a juste
ței politicii duse de România socia
listă pe arena internațională, politică
realistă, lucidă și consecventă, în
scrisă în Programul partidului și
la a cărei realizare dumneavoastră
ați contribuit in mod esențial, ca ini
țiator și conducător al tuturor acțiu
nilor menite să ducă la consolidarea
păcii, la înțelegerea intre popoare și
la eliminarea cauzelor de încordare
in lumea contemporană. Ca oameni
de artă și cultură, slujitori credin
cioși ai idealurilor pașnice mențio
nate, vă felicităm din toată inima,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru distincția
primită, dorindu-vă multă sănătate și
aceeași nebiruită forță de muncă,
pentru a purta mai departe — intr-o
epocă agitată și plină de primejdii —
prestigiul României socialiste către
un viitor luminos și fericit, intr-o
lume rațional o-ganizată, din care să
dispară războiul, foamea și nedrep
tatea.

COMITETUL NATIONAL PEN
TRU AP ARAREA PĂCII, milioanele
de luptători pentru pace din patria
noastră încercăm sentimente de pro
fundă satisfacție și mindrie în aces
te momente cind am aflat cu multă
bucurie că v-a fost inmînată înalta
distincție „Om al anului 1980 — pen
tru pace", in semn de înaltă prețui
re și considerație pentru aportul
dumneavoastră remarcabil la promo
varea cauzei nobile a păcii și prie
teniei între țări și popoare. Animați
de cele mai alese sentimente de sti
mă și recunoștință, vedem în înalta
distincție ce v-a fost acordată un
simbol al înaltei aprecieri pentru
contribuția dumneavoastră de ex
cepțională valoare la clarificarea și
soluționarea problemelor fundamen
tale ale lumii contemporane. prin
promovarea consecventă a unei po
litici de destindere și justiție inter
națională. de edificare a unei lumi
mai bune și mai drepte. Ne simțim
cu atît mai onorați să vă ad-esăm
cele mai călduroase felicitări. îm
preună cu sentimentele noastre de
adincă gratitudine, dumneavoastră,
personalitate proeminentă a vieții
politice mondiale, care ați ridicat
pacea la rangul suprem de drept vi
tal al tuturor popoarelor.

j
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MESAJE DE FELICITARE DIN ÎNTREAGA ȚARĂ ADRESATE TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

„Ne angajăm să înfăptuim neabătut Programul partidului, orientările
de inestimabilă valoare teoretică și practică din magistrala dumneavoastră
expunere la cel mai înalt forum democratic al clasei muncitoare14
în telegrama GUVERNULUI RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA,
se arată : Avem statornica con
vingere că prezența dumneavoas
tră pe mai departe în fruntea
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii reprezintă chezășia sigură a
continuității și succesului în înfăp
tuirea Programului partidului, a
transpunerii neabătute în viață a în
tregii sale politici interne, a afirmă' rii și mai puternice, sub conducerea
partidului, a rolului și misiunii is
torice a clasei muncitoare.
Consiliul de Miniștri dă o înaltă
prețuire inestimabilei dumneavoastră
contribuții originale aduse la îmbo
gățirea, pe baza realităților româ
nești, a tezaurului universal al teo
riei și practicii construcției socialiste,
tezelor novatoare de mare valoare
științifică, cuprinse în magistrala ex
punere rostită la deschiderea con
gresului, care reflectă întru totul
prefacerile adinei petrecute în anii
socialismului în viața socială a
României, caracterul real al demo
crației, libertății și umanismului re
voluționar, promovate consecvent de
orînduirea noastră — valori funda
mentale spre care aspiră clasa mun
citoare, forțele înaintate de pretutin
deni.
Promovarea cu nemărginită dă
ruire a celor mai înaintate aspirații
ale umanității, între care ați pus în
totdeauna la loc de frunte dreptul
suprem al popoarelor la o viață li
beră. demnă, eliberată de coșmarul
războiului atomic, v-a adus un covirșitor prestigiu în rîndul popoare
lor. al celor mai largi cercuri ale
opiniei publice mondiale, ca perso
nalitate marcantă a epocii contem
porane, luptător neînfricat pentru
făurirea unei lumi a păcii și justiției
sociale.
Conferirea de către juriul Adună
rii pentru integrare națională din
India a înaltei distincții de „OM AL
ANULUI 1980 — PENTRU PACE“,
care se adaugă altor numeroase și
prestigioase distincții ce v-au fost
acordate de instituții și organizații
politice din multe țări ale lumii, re
prezintă o neuă și strălucită recu
noaștere a contribuției dumneavoas
tră remarcabile la cauza păcii, înțe
legerii și colaborării intre popoare.
Vă felicităm călduros, din inimă,
pentru înalta distincție ce v-a fost
acordată, omagiind cu legitimă mindrie patriotică acest remarcabil eve
niment.
Guvernul Republicii
Socialiste
România se angajează și vă asigură
pe dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că va acționa cu fermitate pentru în
făptuirea politicii interne și externe
a partidului, pentru realizarea în
bune condiții a planului pe 1981 și
pe întregul cincinal, militînd cu
energie pentru afirmarea unei noi
calități a muncii în toate domeniile
de activitate.
Dînd expresie simțămintelor de
nețărmurită dragoste, profund res
pect și adincă recunoștință ce vi le
poartă dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai
iubit fiu al poporului român, în aceste momente cu profunde semnifi
cații patriotice și revoluționare în
viata întregii noastre națiuni socia
liste, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală vă adresează, din
toată inima, cele mai calde felici
tări cu prilejul realegerii dum
neavoastră de către cel mai înalt
forum democratic al clasei munci
toare, in înalta funcție de președinte
al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, convinși că aceasta re
prezintă un act istoric de cea mai
mare însemnătate pentru viitorul
luminos al patriei, pentru înaintarea
ei viguroasă spre comunism — se
spune în telegrama adresată de CO
MITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI
AL P.C.R.
Oamenii muncii din
Capitală, însuflețiți de minunatul
dumneavoastră exemplu de muncă
și viață, vor acționa cu toată
hotărîrea, neprecupețind nici un
efort, pentru înfăptuirea exemplară
a sarcinilor ce le revin în acest an
și pe întregul cincinal pentru spo
rirea continuă a contribuției Capi
talei la dezvoltarea și înflorirea
României socialiste, la creșterea con
tinuă a calității vieții, a bunăstării
și fericirii întregului popor.
Toți cei ce muncim pe tărîmul cer
cetării științifice, dezvoltării tehnolo
gice și introducerii progresului teh
nic, împreună cu întregul nostru
popor, ne exprimăm deplina satis
facție și nemărginita bucurie pentru
realegerea
dumneavoastră.
mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii — se spune în
telegrama trimisă de BIROUL EXE
CUTIV AL CONSILIULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNO
LOGIE.
Mobilizați de prețioasa dumnea
voastră indicație de a pune în cen
trul preocupărilor tuturor institutelor
de cercetare problemele noilor tehno
logii, înnoirii producției, reducerii
consumurilor materiale și energetice,
ridicării calității și nivelului tehnic
al producției, ne angajăm să muncim
mai mult și mai bine pentru a ne
îndeplini cu cinste sarcinile ce ne
revin în această etapă hotărîtoare de
transformare a acumulărilor cantita
tive intr-o nouă calitate.
Bucurîndu-ne de îndrumarea dum
neavoastră permanentă, acționind
sub conducerea directă a tovarășei
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. per
sonalitate marcantă a vieții politice
și științifice naționale și internațio
nale. sîntem convinși că vom reuși să
mobilizăm întreaga capacitate de
creație a tării în opera de afirmare
plenară a revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele activității
economico-sociale ale patriei noastre
socialiste.
în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.
se arată : Profund recunoscători
pentru prodigioasa activitate pe
care o desfâșurați la cîrma partidu
lui și statului nostru, în fruntea
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, vă asigurăm, mult sti
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mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că oamenii muncii din județul
Alba — români, maghiari, ger
mani — înțelegînd pe deplin
răspunderile ce le revin, vor înde
plini cu cinste sarcinile de dezvol
tare economică și socială a acestor
meleaguri in anul 1981 și în întregul
cincinal 1981—1985, fiind mereu în
primele rînduri ale amplei întreceri
muncitorești ce se desfășoară în în
treaga țară, avînd ca obiectiv fun
damental continua înaintare a pa
triei pe drumul socialist al muncii,
democrației și bunăstării, singura
cale a făuririi fericirii națiunii noas
tre, a întăririi independenței și su
veranității României socialiste, a
salvgardării păcii și colaborării in
ternaționale.
în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.
se menționează : Pentru noi, bihorenii, ca dealtfel pentru toți locui
torii țării noastre, prezența dumnea
voastră în fruntea Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, or
ganism larg reprezentativ, este o ga
ranție a înfăptuirii mărețelor obiec
tive pe care ni le-am propus pen
tru continua ridicare a patriei
noastre pe noi culmi de progres și
civilizație, a adîncirii necontenite a
democrației muncitorești, care asigură
făurirea conștientă de către masele
muncitoare a propriului lor destin, a
viitorului lor liber și fericit.
Nutrim cu toții profunde sen
timente de dragoste și stimă, de
admirație și mîndrie patriotică față
de dumneavoastră, tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, ctitor al
României moderne, militant neobosit
și generos pentru pacea și bunăstarea
întregii omeniri, vă urăm din inimă,
stimate tovarășe secretar general,
multă sănătate, putere de muncă și
succes deplin în marea operă de
edificare a socialismului și comunis
mului pe pămîntul României. în acti
vitatea pe care o desfâșurați pentru
făurirea unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră.
Hotărîrea
adoptată de foru
mul suprem al clasei muncitoare
— clasa conducătoare a întregii so
cietăți — de a vă realege pe dum
neavoastră, fiul cel mai de seamă
al poporului, conducătorul vizionar
al partidului comunist și al țării,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, în înalta funcție de
președinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii a produs o pu
ternică bucurie în inimile comuniș
tilor, ale tuturor locuitorilor jude
țului Botoșani, în numele cărora vă
adresăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai
sincere felicitări, urări de noi și tot
mai depline satisfacții în neobosita
și glorioasa activitate ce o desfășurați — se spune în telegrama adresată
de COMITETUL JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R.

rostită de dumneavoastră la deschi
derea congresului pentru a da viață
în mod exemplar obiectivelor ce ne
revin în profil teritorial din planul
cincinal 1981—1985.

Cu sentimente de profundă bucu
rie și satisfacție, de dragoste și res
pect, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii, toți cei ce muncesc în județul
Giurgiu vă adresează din inimă cele
mai calde felicitări cu prilejul reîn
vestirii dumneavoastră, într-o impre
sionantă unanimitate, de către cel
de-al II-lea Congres al consiliilor
oamenilor muncii, în înalta funcție de
președinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii — se spune în te
legrama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R.
Magistrala expunere ce ați prezen
tat-o congresului reprezintă pentru
noi toți un document programatic de
excepțională importanță, care sinte
tizează clar și concis istoricele suc
cese obținute de națiunea română în
toate domeniile vieții materiale și
spirituale. Ideile, tezele și orientările
cuprinse în expunere — rod al gîndirii profund științifice ce caracteri
zează întreaga dumneavoastră acti

actuale sarcinile ce le revin în apli
carea
prevederilor documentelor
Congresului al XII-lea al Partidului
Comunist Român, al Congresului al
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii, fiind pătrunși în toată ființa lor
de însemnătatea covîrșitoare a eta
pei revoluționare pe care o străba
tem în prezent pentru viitorul so
cialismului și comunismului în
patria noastră.

Tn telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
AL P C.R. se arată : Toți oamenii
muncii hunedoreni au primit cu de
osebită căldură și însuflețire hotărîrile Congresului al II-lea al consilii
lor oamenilor muncii de a vă realege
în înalta funcție de președinte al
celui mai înalt forum democratic al
clasei muncitoare pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, eminent revoluționar. în
flăcărat patriot, internaționalist con
secvent.
Vă încredințăm, mult iubite tova
rășe secretar general, că în spiritul
expunerii pe care ați prezentat-o
congresului, al celorlalte documente
adoptate, vom face totul pentru lăr

vor da viață fără șovăire sarcinilor
ce le revin în lumina hotărîrilor ce
lui de-al II-lea Congres al consilii
lor oamenilor muncii, punînd tot mai
bine în valoare potențialul material
și uman, forța de creație și spiritul
de inițiativă.

Comuniștii, toți oamenii muncii
de pe aceste străbune meleaguri de
legendă și baladă, de profunde
transformări înnoitoare ale Oltului,
aflați sub puternica impresie a lu
crărilor celui de-al II-lea Congres
al consiliilor oamenilor muncii, me
nit să contribuie la dinamizarea vie
ții noastre economice și la perfec
ționarea structurilor de conducere,
intr-un glas cu țara, vă transmit
bucuria nețărmurită pentru re
alegerea dumneavoastră în înalta
funcție de președinte al Consiliului
Național
al Oamenilor Muncii —
chezășie sigură a împlinirii a tot
ceea ce și-a propus partidul și po
porul pentru viitorul luminos al
României socialiste — se spune în
telegrama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. Ne an
gajăm în fața dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae

• Alegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe secretar general, in înalta funcție
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor
Muncii reprezintă chezășia sigură a înfăptuirii
hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului
și ale celui de-al II-lea Congres al consiliilor
oamenilor muncii
• însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu
de muncă și viață comunistă, vom acționa cu
energie și pasiune revoluționară, vom face totul
pentru a ne îndeplini sarcinile ce ne revin in acest
an și pe întregul cincinal, pentru traducerea in
viață a politicii interne și externe a partidului
și statului nostru

Oamenii muncii de naționalitate
maghiară din România, cu sentimen
te de dragoste și stimă vă adresează
cele mai calde felicitări cu prilejul
reînvestirii dumneavoastră, prin vo
ința clasei muncitoare, a întregului
popor, în înalta funcție de președin
te al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii. Vedem în prezența
dumneavoastră în fruntea acestui
organism suprem al autoconducerii
muncitorești
garanția
înfăptuirii
neabătute a mărețelor obiective tra
sate de Congresul al XII-lea al
partidului, garanția înaintării ferme
pe calea propășirii și prosperității
patriei noastre, a creșterii renumelui României socialiste libere, inde
pendente și iubitoare de pace pe
toate meridianele Uimii — se relevă
în telegrama trimisă de CONSILIUL
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO-,
NALITATE MAGHIARA DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. vitate — prefigurează în mod stră
Adresindu-vă încă o dată călduroa
viitorul națiunii noastre, căile
se felicitări, vă încredințăm mult lucit
prin care toți cei ce muncesc pot în
stimate și iubite tovarășe Nicolae făptui
marile obiective ce ni le-am
Ceaușescu. că oamenii muncii ma
în actuala etapă de dezvol
ghiari din România vă vor urma cu propus
credință și devotament, hotârîți să tare a patriei.
depună întreaga lor energie și capa
în telegrama adresată de COMI
citate creatoare pentru a se situa TETUL
HARGHITA AL
prin fapte la inâlțimea marilor exi P.C.R. seJUDEȚEAN
spune, printre altele : Cu
gențe puse de Partidul Comunist inimile vibrind
de o adîncă bucurie
Român.
patriotică și deplină satisfacție, co
în telegrama adresată de COMI muniștii harghiteni, toți oamenii
TETUL JUDEȚEAN BRĂILA AL muncii de pe aceste meleaguri, ro
P.C.R. se spune :
Reinvestirea mâni și maghiari, se alătură la
bucurie a clasei noastre mun
dumneavoastră în înalta
func marea
citoare, a întregului popor, prilejuită
ție de președinte al Consiliu de
realegerea dumneavoastră, cel
lui Național al Oamenilor Mun
iubit fiu al poporului, in înalta
cii, eminent conducător de partid și mai
de președinte al Consiliului
de stat, militant revoluționar neobo funcție
Național al Oamenilor Muncii, transsit, înflăcărat comunist, cel mai iu mițîndu-vă
această ocazie cele
bit fiu și devotat conducător al po mai fierbinți cuurări
de sănătate, pu
porului nostru, personalitate proemi tere de muncă și ani
îndelungați de
nentă a lumii contemporane, de al viață pentru a vă putea
cărui nume se leagă înfăptuirea tu înaltele funcții cu care v-auîndeplini
turor schimbărilor înnoitoare ale întregul nostru partid, clasa învestit
poporului nostru în ultimii 16 ani, toare, întregul nostru popor. munci
reprezintă chezășia sigură a înfăp
Folosim această minunată ocazie
tuirii Programului partidului, a re
alizării politicii interne și externe a pentru a da o nouă expresie senti
mentelor
de profundă dragoste și
partidului și statului nostru.
Strins uniți în jurul partidului, al adîncă prețuire, de aleasă stimă și
conducerii sale în frunte cu dumnea “nețărmurită recunoștință pe care le
voastră. mult iubite și stimate to nutresc toți cei care trăiesc și mun
varășe secretar general, comuniștii, cesc în acest județ al țării, față fie
toți cei ce muncesc pe meleagurile dumneavoastră, mult stimate și
brăilene vor face totul pentru în iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
făptuirea exemplară a sarcinilor ce care vă puneți cu atîta dăruire și
le revin din istoricele hotărîri ale abnegație întreaga putere de muncă,
Congresului al XII-lea al partidului. elanul revoluționar, excepționalele
capacități creatoare în slujba idea
Asemenea întregului nostru partid lurilor nobile ale propășirii patriei și
și popor, oamenii muncii, toți cei fericirii poporului.
peste 750 000 de locuitori ai Doljului
Oamenii muncii din MINISTERUL
socialist au trăit momente înălțătoare,
de legitimă mîndrie patriotică atunci INDUSTRIEI CHIMICE, alături de
cînd cel de-al II-lea Congres al con întregul popor, au luat cunoștință cu
siliilor oamenilor muncii, exprimînd deosebită satisfacție și mîndrie pa
voința unanimă a tuturor celor peste triotică de realegerea dumneavoastră
11 000 de delegați, a întregului popor, la Congresul al II-lea al consiliilor
v-a reales, mult iubite și stimate to oamenilor muncii în înalta funcție
varășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al Consiliului Națio
de președinte al Consiliului Național nal al Oamenilor Muncii — se men
al Oamenilor Muncii — se relevă în ționează în telegramă.
telegrama COMITETULUI JUDE
Toți oamenii muncii din industria
ȚEAN DOLJ AL P.C.R.
chimică, ce a cunoscut o deosebită
Vă asigurăm și cu acest prilej, mult dezvoltare în anii construcției socia
iubite și stimate tovarășe secretar liste, datorită orientărilor și spriji
general Nicolae Ceaușescu, că oame nului nemijlocit primit din partea
nii muncii din județul Dolj vor milita partidului și al dumneavoastră per
cu abnegație revoluționară pentru a sonal, se angajează să nu precu
transpune neabătut în viață mărețele pețească nici un efort pentru a înde
sarcini cuprinse în istorica expunere plini la nivelul înaltelor cerințe

• Vom milita cu hotărîre și răspundere pentru apli
carea întocmai a mecanismului economicofinanciar, pentru realizarea noii calități in întreaga
viață economică și socială
girea bazei indigene de materii pri
me și energie, accelerarea introdu
cerii progresului tehnic, dezvoltarea
și modernizarea susținută a produc
ției agricole, pentru afirmarea mai
puternică a cerințelor și exigențelor
calității noi, superioare, în Întreaga
noastră activitate.

Ceaușescu, fiul vrednic al națiunii
și exponentul ei cel mai autorizat,
să muncim exemplar pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin și a
angajamentelor ce ni le-am asumat
în marea întrecere socialistă și cu
prilejul recentei vizite pe care ați
efectuat-o în județul nostru.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL
P.C.R. se menționează : Cu senti
mentul atașamentului deplin și al
mîndriei patriotice față de întrea
ga politică internă și externă a
partidului și statului, comuniș
tii, toți locuitorii însoritului Bă
răgan ialomițean, au primit cu
deosebită bucurie și profundă emoție
vestea reînvestirii dumneavoastră
de către marele forum al democra
ției noastre muncitorești în inalta
funcție de președinte al Consiliului
Național al Oamenilor Muncii, ex
presie a voinței unanime a întregu
lui popor, garanție sigură a înfăp
tuirii în România a idealurilor socia
lismului și comunismului.
Ne angajăm să urmăm pilduitorul
dumneavoastră exemplu de dăruire
revoluționară, să îndeplinim exem
plar hotâririle celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii,
să ne aducem o contribuție și mai
mare la dezvoltarea multilaterală a
patriei, în drumul său mereu înainte
spre comunism, pentru pace și pro
gres social.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL
P.C.R. se spune : în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii
din județul Prahova, animați de
profunde sentimente patriotice, de
atașament și dragoste față de dum
neavoastră, conducătorul încercat al
partidului și statului nostru, expri
măm deplina adeziune față de hotă
rîrea Congresului al II-lea al consi
liilor oamenilor muncii de a vă reînvesti în înalta funcție de președinte
al Consiliului Național al Oamenilor
Muncii.
Ne angajăm că vom face totul pen
tru a uni eforturile comuniștilor, ale
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Prahova în direcția participării
lor tot mai active la traducerea în
viață a hotărîrilor Congresului al
XII-lea al partidului, a hotărîrilor
Congresului al II-lea al consiliilor
oamenilor muncii, a orientărilor și
indicațiilor cuprinse in expunerea
dumneavoastră, în vederea dezvoltă
rii economico-sociale a patriei, ridi
cării nivelului - de trai material și
spiritual al întregului popor, înflori
rii multilaterale a României socia
liste.

împreună cu întregul popor, locui
torii județului Iași trăiesc cu vie
emoție momentul solemn al reale
gerii dumneavoastră de către supre
mul forum al democrației muncito
rești — Congresul al II-lea al con
siliilor oamenilor muncii — in înal
ta funcție de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii și
vă roagă, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. să pri
miți cele mai calde felicitări,
urîndu-vă din adîncul inimilor mul
tă sănătate, viață îndelungată, feri
cire și putere de muncă întru stră
lucirea și măreția națiunii noastre
socialiste — se spune în telegrama
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN
IAȘI AL P.C.R.
Vă asigurăm și cu acest prilej că
oamenii muncii ieșeni. în frunte cu
comuniștii, strîns uniți în jurul con
ducerii partidului, al dumneavoastră,
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în atmosfera de puternică angajare
revoluționară a întregii națiuni, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Satu Mare, români, maghiari,
germani și de alte naționalități, vă
adresează din adîncul inimilor ex
presia vibrantă a unanimei lor satis
facții, a deplinei lor adeziuni față de
magistrala cuvîntare pe care ați
rostit-o în deschiderea lucrărilor ce
lui de-al II-lea Congres al consilii
lor oamenilor muncii din țara noas
tră, cuvîntare care constituie un
strălucit program de lucru pentru
activitatea noastră de viitor și
prin care dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, aduceți o nouă și inesti
mabilă contribuție la îmbogățirea și
aplicarea creatoare a teoriei revolu
ționare a clasei muncitoare la con
dițiile concrete, specifice ale edifică

rii socialismului în patria noastră —
se arată în telegrama adresată de
COMITETUL JUDEȚEAN SATU
MARE AL P.C.R.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din MINISTERUL ENERGIEI ELEC
TRICE, alături de întregul popor, ne
exprimăm deplina satisfacție pentru
realegerea' dumneavoastră în înalta
funcție de președinte al Consiliului
Național al Oamenilor Muncii
se spune într-o altă telegramă.
Izvorită din dorința fierbinte a
întregului popor, hotărîrea Con
gresului al II-lea al consiliilor
oamenilor muncii de a vă încredința
această supremă răspundere ex
primă încrederea, stima și dragostea
nețărmurită față de dumneavoastră,
cel mai înflăcărat comunist, con
ducător încercat și neobosit al
partidului și statului,
strălucit
exemplu de muncă și de viață comu
nistă, de dăruire revoluționară.
Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și
cu acest prilej că oamenii muncii
din ramura energiei electrice și
termice vor face totul pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin din
grandiosul program elaborat
de
Congresul al XII-lea al Partidului
Comunist Român, in special pentru
funcționarea sigură a sistemului
energetic național și pentru reduce
rea consumurilor specifice de com
bustibil și energie electrică.
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL
P.C.R. se arată, printre altele: într-un
singur gînd, într-o unică simțire cu
întregul nostru popor, oamenii mun
cii sălăjeni, tînărul detașament al
clasei muncitoare de pe platformele
industriale ale Sălajului, bărbați și
femei, români și de alte naționalități,
au urmărit cu deosebită atenție ma
gistrala expunere prezentată de către
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, la
marele forum al clasei - muncitoare
din România. Ne exprimăm adeziu
nea deplină față de orientările, indi
cațiile și tezele de o deosebită va
loare teoretică și practică elaborate
pentru mersul nostru înainte pe calea
edificării socialismului și comunis
mului în patria noastră.
Noi, cei ce trăim și muncim pe fru
moasele meleaguri ale Sălajului, pă
trunși de inaltă mindrie patriotică, ne
alăturăm din tot sufletul voinței în
tregului nostru popor, exprimîndu-ne
nețărmurita bucurie pentru reinves
tirea dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al poporului, mili
tant de frunte al clasei muncitoare,
conducătorul încercat al partidului și
statului nostru, strălucit exemplu de
muncă și viață comunistă, în înalta
funcție de președinte al Consiliului
Național al Oamenilor Muncii.

Comuniștii, toți oamenii muncii —
români, germani, maghiari — din
județul Sibiu, urmărind cu viu și
profund interes desfășurarea lucrări
lor celui de-al II-lea Congres al
consiliilor oamenilor muncii, dau o
înaltă apreciere magistralei dumnea
voastră expuneri care constituie
pentru noi, întreaga clasă mun
citoare, pentru întregul popor, un
mobilizator program de acțiune,
de unire a eforturilor pentru înfăp
tuirea cu succes a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, de
ridicare a patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație, de
bunăstare și fericire — se spune,
printre altele, în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.
Realegerea dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, strălucit ctitor al României
moderne, luptător neobosit, revolu
ționar înflăcărat, în înalta funcție de
președinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii constituie și de
această dată o expresie a înaltei pre
țuiri și recunoștințe pe care întregul
popor le nutrește din adîncul ființei
sale față de cel mai iubit fiu al cla
sei muncitoare, al națiunii noastre
socialiste, pentru contribuția excep
țională, teoretică și practică, pe care
o aduceți permanent la soluționarea
problemelor cardinale ale edificării
noii orinduiri, la fundamentarea știin
țifică a politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, garanție
sigură a realizării Programului Parti
dului Comunist Român de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a României
spre comunism.
Comuniștii, toți oamenii muncii de
pe minunatele meleaguri sucevene
au luat cunoștință cu deosebită sa
tisfacție și mîndrie patriotică de ho
tărirea adoptată de forumul suprem
al democrației muncitorești din țara
noastră că dumneavoastră, cel mai
iubit fiu al ’națiunii române, strălu
cit exponent al intereseloi* clasei
munoitoare, eminent conducător al
luptei pentru înfăptuirea transfor
mărilor revoluționare pentru con
struirea socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României, să fiți
reales în înalta funcție de președin
te al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — se menționează
în telegrama trimisă de COMITETUL
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.
Călăuziți de prețioasele indicații
date în magistrala expunere rostită
de dumneavoastră în deschiderea ce
lui de-al II-lea Congres al consiliilor
oamenilor muncii, ne reafirmăm
adeziunea deplină la politica internă
și externă a partidului și statului
nostru, hotărîrea de a mobiliza co
muniștii, toți oamenii muncii la în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce
ne revin din grandiosul program de
dezvoltare multilaterală a scumpei
noastre patrii.
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R
se arată, printre altele : Urmărind cu
profund interes lucrările Congresului
al II-lea al consiliilor oamenilor
muncii, comuniștii, toți cei care tră
iesc și muncesc pe meleagurile timișene — români, germani, maghiari,
sîrbi și de alte naționalități — au
luat cunoștință cu vie satisfacție si
nemărginită bucurie că, într-o at

mosferă de puternic entuziasm, de
plină unitate de voință și unanimă
prețuire, participanții la cel mai re
prezentativ forum democratic al eroi
cei noastre clase muncitoare au
hotărît realegerea dumneavoastră în
înalta funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.
Adresîndu-vă cele mai calde felici
tări cu acest memorabil prilej, hotărîți să urmăm neabătut cuvîntul
dumneavoastră înțelept, îndemnurile
și indicațiile pe care ni le-ați dat,
ferm încrezători in justețea politicii
interne și externe promovate cu con
secvență și dinamism de partidul și
statul nostru, ne angajăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să depu
nem toate eforturile pentru realizarea
noii calități în întreaga viață economico-socială a județului Timiș și să
sporim contribuția la creșterea avu
ției naționale, la făurirea civilizației
noi, socialiste pe pămîntul scumpei
noastre patrii.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.
se arată : Magistrala expunere pre
zentată de către dumneavoastră,
ilustre conducător, la deschiderea lu
crărilor Congresului al II-lea al con
siliilor oamenilor muncii reprezintă
pentru toți comuniștii și oamenii
muncii din județul de la porțile Del
tei Dunării un strălucit program de
acțiune pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al parti
dului, o remarcabilă analiză comu
nistă, revoluționară a marilor reali
zări obținute în ultimul deceniu, o
luminoasă perspectivă a dezvoltării
patriei noastre socialiste pe noi culmi
ale progresului și civilizației în ac
tualul cincinal și în perspectivă.
Sîntem încredințați că, avîndu-vă
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în fruntea partidului, a
țării, a clasei noastre muncitoare, a
întregului popor, vom asigura neabă
tut dezvoltarea economico-socialâ a
tuturor zonelor și județelor țării,
ridicarea necontenită a nivelului de
trai și al calității vieții tuturor oa
menilor muncii din patria noastră.
Odată cu întreaga țară, comuniștii,
toți oamenii muncii din județul Vîlcea trăiesc sentimente de vibrantă
mîndrie patriotică pentru învestirea
dumneavoastră, de către forumul su
prem al clasei noastre muncitoare. îrj
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, expresie â voinței unanime a în
tregului nostru partid, a întregii
noastre națiuni, de a aveâ în fruntea
clasei muncitoare, a poporului, pe
primul muncitor al patriei, pe comu
nistul și omul care prin întreaga sa
muncă și viață s-a identificat și se
identifică cu idealurile și năzuințele
de veacuri ale neamului nostru — se
arată, printre altele, în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN
VÎLCEA AL P.C.R.
Prin dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
prin activitatea dumneavoastră ne
obosită pusă în slujba păcii și socia
lismului, pentru triumful dreptății și
echității, prin clarviziunea și rea
lismul cu care descifrați sensurile
majore ale mersului lumii contem
porane și militați pentru afirmarea
deplină a celor mai nobile idealuri,
pentru o lume mai bună și mai
dreaptă pe pămînt, România se bucură
astăzi de un imens prestigiu inter
național, de o binemeritată stimă si
apreciere pe toate meridianele lumii.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se menționea
ză : Asemeni
întregului nostru
popor, oamenii muncii din indus
tria ușoară dau astăzi glas celor
mai vibrante emoții și celei mai
profunde bucurii adresîndu-vă din
toată inima calde felicitări cu prile
jul realegerii dumneavoastră, stră
lucit conducător al partidului și
statului nostru, in înalta funcție de
președinte al Consiliului Național
al Oamenilor Muncii.
Exprimîndu-ne încă o dată gîndurile și simțămintele de adîncă
dragoste și aleasă prețuire pe care
le nutrim față de dumneavoastră,
fiul cel mai iubit al României de
astăzi și de mîine, ne angajăm că
nu vom precupeți nici un efort, că
însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, cei 850 000 de
oameni ai muncii din industria
ușoară vor transpune în viață, cu
un înalt simț de răspundere, sarci
nile ce le revin din magistrala dum
neavoastră expunere la Congresul
al II-lea al consiliilor oamenilor
muncii, că vor acționa pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor re
ieșite din documentele Congresului
al XII-lea al P.C.R., conștienți fiind
că prin aceasta ne vom aduce
contribuția la înflorirea în continuare
a scumpei noastre patrii.
Colectivul de oameni ai muncii din
ÎNTREPRINDEREA
„VULCAN"
BUCUREȘTI iși exprimă, alături de
întregul popor, totala adeziune față
de hotărîrea unanimă și entuziastă
a congresului de avă realege pe
dumneavoastră, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu
al națiunii noastre socialiste, în înal
ta funcție de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii.
Această realegere este o dovadă în
plus a dragostei nețărmurite, încre
derii și stimei celei mai alese pe care
toți oamenii muncii le nutresc fâță
de dumneavoastră, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, strălucit militant revolu
ționar, de a cărei gîndire creatoare
și prodigioasă activitate sînt legate
organic succesele remarcabile obținu
te de România socialistă în edifi
carea noii orinduiri, cele mai fier
binți năzuințe de progres și fericire
pentru întregul nostru popor.
Vă asigurăm, tovarășe secretar
general, că toți oamenii muncii din
puternica întreprindere „Vulcan"
sînt hotărîți să nu precupețească nici
un efort pentru transpunerea în
viață a hotărîrilo" celui de-al XII-lea
Congres. Ne angajăm să muncim cu
pasiune și dăruire comunistă pentru
înflorirea și prosperitatea scumpei
noastre patrii pentru succesul cau
zei socialismului și comunismului in
România.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

încheierea recoltării și insimințarea celei de a doua

Munca bine organizată în acord global în Ialomița, cea mai scurtă campanie de recoltare a orzului
izvorul înaltei productivități

; DIVERS!

culturi - sarcini de primi urgență și însemnătate

Comoara
de la Râdeni

® Lucrările au fost practic încheiate
• Aproape 15 000 hectare au fost însămînțate cu porumb
Pînă sîmbătă seara, orzul a fost
recoltat de pe 28 100 hectare din
29 200 hectare. Cele 1 100 hectare de
orz rămase de recoltat reprezintă
loturile semincere ce necesită o
atenție deosebită din partea combinerilor și specialiștilor. Față de anii
trecuți, secerișul orzului a fost rea
lizat într-o perioadă-record. 80 din
cele 85 cooperative agricole de pro
ducție încheind lucrarea în trei zile
și jumătate bune de lucru.
Bătălia acestor zile se dă însă la
eliberatul suprafețelor, pregătirea te
renului și însămînțarea culturilor
duble. Pentru realizarea fluxului
stabilit, presele de balotat lucrează
în schimburi prelungite de 14—16
ore, iar MAC-urile lucrează în două

Cu ani in urmă, un sătean din
Rădeni, județul Neamț, le-a scos
la iveală de sub brazda plugu
lui. Ani la rind, vasele au stat
intr-un dulap al școlii, iar unul
devenise chiar... scrumieră.
Intr-o zi, un arheolog a dat cu
ochii de ele și le-a luat spre
analiză. Surpriză : vasele nu
erau din... alamă, cum credeau
cu toții, ci din aur curat, șt
datea'ă din secolele IX—VIII
înaintea erei noastre. Acum, ele
iși etalează strălucirea și ines
timabila valoare istorică și do
cumentară in muzeul județean.

I
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La 1 126 m altitudine, pe raza
comunei Beliș, din județul Cluj,
se află casa brigadierului silvic
Petru Neag. In afară de price
perea și dăruirea cu care ingrijește pădurea, brigadierul mai
are o pasiune : grădinăritul. De
ani de zile a tot încercat să aclimatizeze, in vîrful muntelui,
diferite flori, pomi fructiferi, ba
chiar și viță de vie. Anul trecut,
primul măr a intrat pe rod și
a făcut., două mere. Anul acesta
se anunță rod bogat. Dar, prin
tre șirurile de pomi, brigadierul
a plantat și legume care cresc
frumoase, viguroase. Ca să nu
mai vorbim de cele care cresc
în solarul pe care tot singur și
l-a amenajat.

.
|
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In fermele I.A.S. Giurgiu, efectul
organizării lucrărilor în flux continuu,
al reducerii duratei de execuție a
fiecărei operațiuni este vizibil. Șefa
fermei numărul 4, Stănești, ing. Ma
ria Navțuc, ne arată o tarla unde
concomitent cU recoltarea orzului s-a
insămînțat porumb înainte de venirea
ploilor, iar plantele au răsărit și se
dezvoltă viguros. Pentru a recolta
50—60 tone de masă verde la hectar,
pe un teren cu grad ridicat de ferti
litate și cu umiditate suficientă, po
rumbul furajer s-a însămînțat la
distantă de 45 cm între rînduri. asigurîndu-se o densitate de 180 000
plante la hectar. Inregistrînd datele
referitoare la acest reușit experiment,
tovarășul Ioan Oancea, directorul
Trustului I.A.S. Giurgiu, preciza că la
însămînțarea culturilor succesive se
acordă aceeași atenție și, cu unele
adaptări, se aplică aceeași tehnologie
ca și Ia semănatul culturilor princi
pale. La fel se lucrează în I.A.S.
Mihăilești, Ciorogîrla ș.a., urmărindu-se obținerea unor producții su
perioare pe întreaga suprafață desti
nată culturilor succesive de porumb
pentru boabe și masă verde.
în ultimele zile, dună refacerea
umidității solului, una dintre conclu
ziile desprinse de către organele
agricole se referă la pregătirea tere
nului. cu graoele cu discuri grele și
tractoare A-l 800, fără executarea
arăturilor. Intr-adevăr, în urma ploi
lor căzute discuirea miriștii asigură
un pat germinativ corespunzător pen
tru semănatul culturilor succesive.

redueîndu-se la jumătate durata lu
crărilor. în unitățile din cadrul con
siliilor agroindustriale Călugăreni.
Hotarele. Frățești, Putineiu. tractoa
rele de mare putere A-l 800 aflate în
stare de funcționare sînt utilizate in
două schimburi. Firesc, pentru că o
zi cîștigată acum la pregătirea tere
nului și la semănat echivalează cu
3—4 zile de vegetație din toamnă,
ceea ce înseamnă un apreciabil
cîștig pentru viitoarea recoltă.
în zeci de I.A.S. și cooperative
agricole — Giurgiu, Braniștea, Gostinu, Cetatea, Slobozia și altele —
s-a încheiat secerișul orzului. Adu
cem în atenție problema încheierii
celorlalte operațiuni la fel de importante : strîngerea paielor și semănatul culturilor duble cit mai repede, pînă la ultimul hectar, In
unele unități apar defecțiuni, între
ruperi ale fluxului lucrărilor. La
cooperativa agricolă Izvoarele, de
pildă, s-a creat un decalaj de aproape
o sută de hectare între suprafețele
recoltate și cele eliberate de paie,
pregătite și semănate. Șeful de fermă
Vasile Cheauă ne spune că „aces
tea sînt posibilitățile-limită ale secției
de mecanizare". La o analiză atentă
rezultă că randamentul utilajelor este
redus. O combină „Gloria", după ce
într-o oră a recoltat două buncăre
de boabe a pierdut apoi o zi bună de
lucru din cauza unei defecțiuni care,
în mod normal, se putea remedia
într-o jumătate de oră. Strîngerea
paielor. întîrzie pentru că din 6 prese
de balotat nu se folosesc decît 4,

■

în județele Buzău și
■ Tulcea
orzului
s-a încheiat secerișul
w

■
I
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sarcinilor mari ce revin agriculturii
Animafi de dorința fierbinte de
in cincinalul 1981—1985, acționînd
a răspunde prin fapte demne de
fără preget pentru realizarea obiec
muncă înflăcăratelor chemări adre
tivelor noii revoluții agrare, pentru
sate de secretarul general al parti
progresul multilateral al României
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
socialiste.
de la tribuna celui de-al II-lea
Congres al țărănimii, cu privire la
★
dezvoltarea și modernizarea agri
culturii socialiste, comuniștii, oa
Lucrătorii ogoarelor județului
menii muncii de pe ogoarele jude
Tulcea, mobilizați de organele
țului Buzău raportează că. folosind
și organizațiile de partid, au închedin plin baza materială de care dis
iat recoltarea orzului pe cele 21 500
pun, fiecare oră bună de lucru, au
hectare cultivate în acest an. Con
încheiat, la 27 iunie 1981, secerișul
comitent cu secerișul, s-au eliberat
orzului pe întreaga suprafață de
terenurile și executat arăturile. înpeste 17 000 hectare.
sămîntindu-se cu culturi succesive
14 000 ha, acțiunea urmînd a fi inîn telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu de Comitetul ju •cheiată în următoarele 2—3 zile.
dețean de partid Buzău se arată :
In telegrama adresată tovarășului
în prezent, conducerile unităților Nicolae Ceaușescu de Comitetul ju
agrico'e acționează cu toate forțele
dețean de partid Tulcea se arată:
pentru executarea la timo și de ca
Organizația județeană de partid,
litate a lucrărilor de pregătire a
toți lucrătorii ogoarelor județului
terenului și de însămînțare a cul
nostru vă asigură, mult stimate to
turilor duble pe cele 35 000 hectare
varășe secretar general, că, mobili
planificate. O atenție deosebită azați de strălucita expunere pre
cordăm. in aceste zile, întreținerii
zentată de dumneavoastră în fata
culturilor, pregătirii temeinice a re Congresului consiliilor oamenilor
coltării griului. lucrare ce va fi
muncii, vor depune întreaga ener
efe-tuată in maximum 9 zile, asigu- gie și caoacitate pentru realizarea
rîndu-se concentrarea în cîmp a
tuturor lucrărilor agricole de calita
tuturor forțelor umane și mijloace
te și în perioada optimă, folosind
eficient mijloacele de care dispun.
lor tehnice de care dispunem,
Secerișul griului — pe care-1
transportul operativ și fără pierderi
vom declanșa săptămîna viitoare —
al întregii recolte.
se va încheia in termenul stabilit
Ferm hotă-îți să ne sporim con
tribuția la ridicarea nivelului de prin programul lucrărilor din această
importantă campanie. Sîntem hotătrai material șf spiritual al por'ți să acționăm cu perseverență
porului, se spune în telegramă, oa
pentru aplicarea neabătută a indimenii muncii din județul Buzău se
cațiilor date de dumneavoastră cu
angajează și cu acest prilej, mult
iubite și stimate tovarășe secretar privire la înfăptuirea unei profunde
general Nicolae Ceaușescu. că vor ■ revoluții agrare, aducindu-ne ast
fel contribuția la ridicarea perma
depune întreaga lor putere de mun
nentă a nivelului de trai al popu
că pentru înfăptuirea exemplară a
istoricelor hotărîri ale celui de-al lației, la înflorirea patriei noastre
socialiste.
XII-lea Congres al partidului, a
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„Atelierulșcoală" de acasă

Muncitoarea Maria Danciu,
de la întreprinderea „Mondiala"
din Satu Mare, iși consacră, împr -ună cu soțul ei, muncitor la
întreprinderea „Unio“, timpul
liber creșterii și educării celor
nouă copii ai lor, in cultul dra
gostei pentru muncă și frumos.
Acum, locuința familiei Dan
ciu a devenit un veritabil
atelier-școală in care copiii, de
la mic la mare (cel mai virstnic
are 13 ani), se inițiază in... arta
cusăturilor. Primii șase, „avan
sați", poartă cămășuțe împodo
bite de minuțele lor. Tot ei au
înfrumusețat casa cu fețe de
mzsă, carpete, hus- pentru foto
lii și scaune. Să le dorim „hărr.icuților mamei" — cum ii alin
tă ace-a care le-a dat viață —
să crească sănătoși, silitori și
frumoși.

I

schimburi. Tot în două schimburi se
acționează la pregătirea terenului cu
discurile mari de la tractoarele
A—1 800 și plugurile care efectu
ează o arătură superficială la
16—18 cm.
In multe Unități din consiliile unice
agroindustriale Țăndărei. Cosîmbești,
Scînteia, Andrășești, Movilă, Ciulnița, Grivița, Gura Ialomiței și Făcăeni, în 36 de ore de la intrarea
combinelor în lan s-a executat și
semănatul. Corelarea recoltat-eliberat a fost posibilă datorită unei
bune organizări a muncii, presele
de balotat avînd tîrîșuri. iar Ia trans
portul paielor, alături de PAC-uri
și celelalte mijloace, fiind folosite
toate atelajele.

In aceste condiții, au fost elibe
rate 21 200 hectare, pregătite 17 400
hectare și însămințate cu porumb
14 900 hectare. Ținînd conț de vi
tezele zilnice realizate la eliberat,
pregătit și insămînțat, in trei zile
toate suprafețele prevăzute cu cul
turi duble după orz vor primi -ăminta.
Avind în vedere că bătălia pîinii,
secerișul griului, bate la ușă. este
necesar ca în toate unitățile agri
cole ialomițene să fie extinse expe
riențele pozitive privind recoltatul
și transportul la bazele de recepție,
înlăturarea risipei de orice fel, in
troducerea lucrului în două schim
buri pentru toate muncile ce se pot
efectua pe timpul nopții. Dacă orzul
a însemnat un test, secerișul griu
lui reprezintă examenul hotărîtor.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul

„Scînteii"

0 experiență care trebuie grabnic generalizată

Grădina
din vîrf de munte

IDEI DE IMPORTANTĂ PRACTICĂ DEOSEBITĂ DESPRINSE DIN EXPUNEREA

celelalte fiind la sediul S.M.A. în
curs de modificare pentru a lega
baloții cu o singură sîrmă. Modificarea, despre care s-a discutat mult,
dar după ce s-a ajuns la concluzia că
e utilă,, putea fi făcută din iarnă sau
primăvară. Anormală este și tendința
unor specialiști și cadre de conducere
de a aștepta ca strîngerea întregii
cantități de. paie să se facă numai cu
mijloace mecanice. Nici unul din cele
peste 100 de atelaje ale cooperativei
nu a transporțat măcar o căpiță de
paie. „Atelajele noastre sînt cu oa
menii la prășit ; la irigat", zice inginerul-șef Ion Radu. Evident. în afara
celor 2—3 ore, cit transportă coope
ratorii la cîmp și înapoi, atelajele rămîn nefolosite. Or, nu se poate ad
mite ca un număr atît de mare de
căruțe cu cai să stea neutilizate.
Decalaje nejustificate între supra
fețele recoltate și cele de pe care
s-au ștrins și s-au transportat paiele
se constată si in alte cooperative
agricole. La Găujani, de pildă, din
210 hectare recoltate s-au strîns pa
iele numai de pe jumătate din
suprafață, iar semănatul culturilor
duble întîrzie. în urma combinelor
nu s-au asigurat suficiente prese de
ba’otat și tîrîșuri pentru transportul
baloților, iar cele existente nu lu
crează pe întreaga durată a zileilumină. Din această cauză se pierde
un timp prețios, deși este bine cunos
cut că în agricultură timpul pierdut,
pierdut rămîne.
Aspectele la care ne-am referit
pun in lumină eforturi demne de re
marcat, inițiative bune, dar și defici
ente care trebuie înlăturate operativ
pentru ca toate lucrările de sezon, de
la seceriș pînă la semănatul culturi
lor duble, să fie grabnic încheiate.

C. BORDEIANU

Singura sursă a bunăstării noastre
este munca. Un adevăr rostit cu toată
claritatea de secretarul general al
partidului nostru, de la înalta tribu
nă a Congresului consiliilor oameni
lor muncii. Munca mai bine organi
zată, munca de calitate, mai spor
nică, mai eficientă. Și in această lu
mină, tovarășul Nicolae Ceaușescu
adresa muncitorilor, tuturor oameni
lor muncii cerința ca în fiecare în
treprindere, în fiecare secție și la
fiecare loc de muncă să se acționeze
hotărit pentru a produce mai mult și
mai bine, pentru a realiza, în strînsă
concordanță cu cerințele economiei,
ale pieței interne și externe mai mul
te bunuri materiale. Aceasta cores
punde și intereselor generale ale ță
rii, dar și intereselor personale ale
celor ce muncesc. Practic, la fiecare
loc de muncă, fiecare om al muncii
trebuie să știe și să simtă că primește
de Ia societate în strînsă concordan
tă cu cantitatea și calitatea muncii
prestate.
După publicarea expunerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu — document
de excepțională importanță teoretică
și practică — ne aflam într-una din
marile secții — mecanică I — a în
treprinderii de utilaj petrolier „1
Mai" din Ploiești. Aici se fabrică o
seamă de importante componente ale
instalațiilor de foraj, din care 80 la
sută sînt destinate exportului.
îl ascultăm pe maistrul Gheorghe
Ungureanu, de la montaj : „La mun
că egală, retribuție egală — iată un
principiu fundamental reafirmat lim
pede de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Și tot dînsul a subliniat că trebuie să
se acționeze mai hotărit pentru apli
carea acordului global, pentru a da
posibilitatea celor care muncesc mai
bine să cîștige mai bine. Putem spu
ne, pe drept cuvînt, că sistemul de
acord global a fost repus în dreptu
rile lui. Chibzuirea și gospodărirea
fondului de retribuție de către grupă
sau echipă stimulează hărnicia, folo
sirea mai bună a timpului de lucru,
Eu mi-ami și făcut o socoteală : la
montajul unei pompe de noroi
2PN—1258 pot folosi numai 5 oameni
in loc de 7 și, atunci, sigur cîștigul
individual sporește. în noul sistem
toți vom lucra
'
mai disciplinat, cu
mai multă atenție și răspundere. Așa
vom putea asigura și o înaltă pro
ductivitate și o inaltă calitate. Iar ■
drumul este deschis oamenilor pentru
a găsi noi soluții organizatorice și
tehnice, ca randamentul să crească
continuu. Intră în joc și interesul
celor mai buni să-i determine pe
ceilalți să lucreze cu productivitate
mare. Așa se încheagă spiritul de în
trajutorare. Așa se stimulează com-. ..
bativitatea opiniei oamenilor în caz

cînd cineva vrea să tragă chiulul, să
cîștige niște bani nemunciți".
Oamenii măsoară și analizează cu
simț gospodăresc, cu răspundere
muncitorească cum pot să-și organi
zeze mai bine munca, în lumina exi
gențelor formulate la recentul forum
al clasei muncitoare, cum pot pro
duce mai mult, cum să-i cointereseze
pe toți să-și valorifice din plin ca
pacitatea profesională. Gîndurile subinginerului Nicolae Cocirlea sînt
semnificative în acest sens. „Va tre
bui să găsim forma de a-i include
in acordul global, așa cum a cerut
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pe
maistru și pe inginer. Deocamdată,
la noi, nu există o asemenea practi
că. Avem acord global numai pe for
mații de lucru. Sigur că nu e bine.
Dacă ar fi încadrați și tehnologii, și
inginerii, și șefii de atelier, într-un
cuvînt toți oamenii secției, atunci
cointeresarea pentru organizare, teh
nică nouă, tehnologie modernă ar fi
și mai ridicată. Trebuie să procedăm
rapid la regîndirea întregii forme de
organizare a muncii in acord global,
în așa fel ca fiecare om al muncii
să fie angajat în această formă sti
mulativă de organizare".
— Eu mă voi referi la cîteva lu
cruri concrete — ne spunea ing. Va
sile Dobre Noi avem un efectiv de
759 de oameni și realizăm o producție-marfă lunară în jur de 23 mi
lioane de lei. Sînt mai mult ca sigur
că în sistemul de acord global pe sec
ție, același volum de producție îl
putem obține cu un număr mai redus
de oameni. De ce ? In primul rînd,
pentru că, pe această cale crește sim
țitor răspunderea fiecăruia nu numai
pentru propria muncă, ci și pentru
cea a vecinului, a colegului. Se
creează un climat de totală intole
ranță față de indisciplină. Totodată,
prin această formă simplă, directă
de cointeresare se stimulează gîndirea, inițiativa. Altfel zis, vom avea
mai multe propuneri și o mai mare
operativitate în organizarea fluxului
de producție, în schimbarea unor
tehnologii de fabricație, în moderni
zarea unor mașini-unelte. Eu mă
gîndesc in primul rînd la locurile
înguste. La noi ele determină stag
nări pe flux, o productivitate scăzu
tă. Avem asemenea cazuri la opera
țiile de alezat. Prin lărgirea policali
ficării vom putea rezolva problema.
Da, prin lărgirea policalificării
locurile înguste vor putea fi înlătu
rate. Dar reușita în ansamblu a apli

cării acordului global este condițio
nată în măsură decisivă de nivelul
pregătirii profesionale a fiecărui
muncitor.
— Sînt sigur, spunea inginerul Du
mitru Grigore, că mult mai interesați
vor fi și muncitorii, și cei ce nredau
la cursurile de ridicare a calificării.
Avem cîteva cursuri pentru așchietori
și lăcătuși. Sînt 300 de cursanți. Vin
și nu prea vin la lecții. Pe inginerii
care predau nu îi interesează întot
deauna frecvența. Eu cred că dacă
și ei vor lucra în acord global, atunci
sigur se vor gîndi : trebuie să fac
totul pentru a avea oameni pregătiți
pentru o productivitate înaltă și pen
tru o calitate excelentă a producției.
Nu trebuie, cred, prea multe argu- ,
mente pentru a înțelege clar că și
participarea Ia cursuri, dar și calita
tea pregătirii profesionale se vor
schimba mult în bine, cu efecte ime
diate în producție.
Firește, pe ansamblul întreprinde
rii, eficiența aplicării acordului global
se va simți cu adevărat numai dacă
această formă de organizare a muncii
se va generaliza în toate secțiile, pen
tru ca întregul angrenaj al produci
ției și al aprovizionării cu semifabri^ ,
cate turnate și forjate, cu piese și
subansamble de la a’te secții și de
la colaboratorii din afara uzinei să
funcționeze bine. Or. încă se primesc
greu unele piese de la turnătoriile de
oțel și fontă. Altele, deși au certif'cat
de calitate, sînt rebutate dună multe
ore de prelucrare. Sigur că în aceste
condiții sistemul de acord global
n-are eficiența dorită. Ce-i de făcut ?
Iată un răspuns al lăcătușului
Constantin Stoilescu. „Eu cred că
cei ce ne încurcă în treabă trebuie
să ne plătească orele consumate. Tot
odată, sînt convins că tot acordul
global pe secție rezolvă problema.
Cuprinși în el și șeful de secție, și
subinginerul Liviu Murguleț, care
urmărește aprovizionarea cu semifa
bricate și piese, aceștia sigur vor fi
mai dinamici, se vor zbate mai mult
— sînt și banii lor direct în joc — să
avem la prelucrare și la montaj cit
mai ritmic și de calitate bună tot ce
ne trebuie".
Sint cîteva gînduri și idei ale unor
oameni hotărîți să facă totul, aseme
nea tuturor colectivelor de oameni ai
muncii, pentru a transpune neîntirziat
in practică hotărîrile Congresului al
II-lea al consiliilor oamenilor muncii
— înaltul forum democratic al clasei
noastre muncitoare.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii”

AU ÎNDEPLINIT PLANUL SEMESTRIAL
Industria județului Alba

Energia solară furnizează electricitate

ALBA IULIA (De la corespon
dentul „Scînteii", Ștefan Dinică).
Oamenii muncii din industria ju
dețului Alba au raportat îndeplini
rea, înainte de termen, a planului
pe primul semestru al anului la
producția-marfă industrială. Se es
timează realizarea unei producții
suplimentare în valoare de 130 mi
lioane lei. Se vor livra astfel, peste
plan, economiei naționale 230 tone
mașini și utilaje, 12 mașini-unelte,
50 tone acid sulfuric, 226 000 mp
placaj, 73 milioane mp hîrtie,
511000 perechi ciorapi, porțelanmenaj în valoare de 19 milioane lei
și alte produse. Totodată, a fost în
deplinit angajamentul anual la pro
ducția netă, prevederile acestui in
dicator pe primul semestru fiind

realizate cu 7 zile mai devreme,
cu o depășire de 100 milioane lei.
In această perioadă, cheltuielile
materiale de 1000 lei producțiemarfă au fost reduse cu 16 lei.
în telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
de către Comitetul județean Alba
al P.C.R. se exprimă angajamen
tul colectivelor de muncă din in
dustria județului că, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de
partid, vor depune în continuare
toate eforturile pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor de plan pe
acest an și întregul cincinal, pentru
a contribui din plin la înflorirea
patriei noastre dragi — Republica
Socialistă România.

Industria județului Prahova
Colectivele industriale din jude
țul Prahova raportează îndeplinirea
înainte de termen a planului se
mestrial la indicatorii producțiemarfă și netă. Avansul de timp
creează condiții ca muncitorii, teh
nicienii și inginerii prahoveni să
obțină suplimentar, pînă la finele

Prima noastră centrală solară electrică, cu caracter experimental,
a fost realizată în cadrul progra
mului pentru surse noi de ener
gie al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie. Cen
trala solară electrică are o putere
de 30 kW și experimentează posi
bilitățile de conversie a energiei sola~e in energie electrică in condi
țiile de insorire din țara noastră.
Ea are scopul de a testa echipa-

mentele și regimul de funcționare a
centralelor solare în condițiile cli
matice ale țării noastre. Cen
trala a fost realizată de cer
cetători de la Institutul de cer
cetări și modernizări energetice,
de specialiști din domeniul surse
lor noi de energie, in colaborare
cu întreprinderi constructoare de
mașini și întreprinderi de construc
ții montai din cadrul Ministerului
Energiei Electrice. (Elena Mantu).

acestei luni, cărbune, uleiuri mine
rale, pompe de injecție, utilaj teh
nologic, anvelope, stofe, mobilă și
alte produse în valoare de circa
800 milioane lei. O parte din aceste
mărfuri, ca urmare a unor comenzi
exprese ale partenerilor străini, vor
lua calea exportului. (Constantin
Căpraru).

Industria județului Bacău
Cinstind Congresul consiliilor oa
menilor muncii prin fapte deose
bite în producție, colectivele din
întreprinderile industriale ale ju
dețului Bacău au raportat în
deplinirea prevederilor planului pe
primul semestru al acestui an. Mai
mult de 80 la sută din sporul de
producție a fost realizat pe seama
creșterii productivității
muncii.

Cele mai bune rezultate au fast
obținute de energeticienii și petrochimiștii din Borzești, metalurgiștii din Bacău, petroliștii din Moinești. minerii din Comănești și textiliștii din Buhuși. Avansul cistigat
creează condiții ca pînă la finele
lunii să se obțină o producție-marfă
suplimentară în valoare de 236 mi
lioane Iei. (Gheorghe Baltă).

Ghici, ce este ?

Un gest pe care
ar trebui să-l facâ
toți... „chilipirgiii"

Priviți cu atenție această imacina. Ce vietate cr-deți ci este ?
Are urechi lungi, git gros, corp
cu solzi, picioare ca două înotă
toare. Semne particulare : un
cornuleț drept in virful nasului.
Vietatea este ținută in palmă,
semn că e mică Și nu mușcă.
Dar care este o vietate ? De
ur.de ! Est- un joc al naturii.
Ui car'-f încolțit, pe meleagu■■‘ln Al'e:. cu o formă in'■■-rtd—căr e’udată. O cmdățenie
c-.re ci stă încă o dată cite
su-nrize r scunde mar-le „labor~.tor“ car? este na'ura, cind
v.ea ca să r.e amuze.
Rubrică realizată de

Peire POPA

și corespondenții „Scînteii''

|
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\

Experiența de -viață a lui Palanici Gheor
ghe, originar din comuna Dăgița, județul
Iași, era definită de un oarecare „echili
bru" : 48 de ani, 4 clase elementare și 4
condamnări penale. Această simetrie putea
rămîne neschimbată dacă, ieșind din închi
soare după executarea ultimei pedepse.
P. G. și-ar fi pus in valoare învățătura
de minte trasă din cea de-a 2-a etapă a
educării sale — aceea asigurată de orga
nele penale. „De la liberarea din peniten
ciar, la 16 decembrie 1980 — avea el să
declare — și pînă in prezent, nu am lucrat
nicăieri, cu toate că pe data de 5 ianuarie
1981 m-am angajat la Grupul 8 șantiere
construcții, de unde am obținut și o legi
timație de serviciu, fiindu-mi de folos
atunci cind eram controlat de organele de
miliție".
Serviciu obținuse deci, meserie frumoasă
fusese ajutat să învețe (electrician), de ce
nu se dădea pe brazdă ? Pentru că ii ră
măsese ca un of la inimă mediul tulbure,
dubios, pe care il știa de dinainte de ultima
arestare in zona pieței „Sfinta Vineri",
populată de paraziți și pierde-vară, „vad"
pentru afaceri expeditive și tranzacții delictuoase.

în speranța că vadul e la fel de bun, a
trecut la acțiune :
— Am mers la magazinul „Unirea", la ra
ionul de îmbrăcăminte — bărbați, de unde
am luat o haină scurtă, îmblănită, pe care
am probat-o și apoi am ieșit îmbrăcat cu
ea fără să plătesc. Haina costa 729 Iei.
Am mers alături, in parc la „Sfînta Vineri",
unde am vîndut haina unui cetățean pe
care nu-1 cunosc cu suma de 250 lei...
P. G. a fost puțin surprins că aglome
rația de indivizi suspecți din amintitul loc
s-a mai risipit, dar a pus-o pe seama fri
gului iernii. Așa că...
— ...Din banii obținuți am consumat bău
turi alcoolice, la mai multe restaurante,
după care am mers din nou la magazinul
„Unirea", de unde am mai furat o haină,
de același fel. M-am dus din nou în parc
(era atît de aproape, incit avea de gind să
facă tot timpul naveta) și am oferit-o și
pe aceasta unui cetățean...
Cînd a auzit costul de chilipir, amatorul,
muncitorul Miriuță Ionel, a rămas pe gîn
duri. S-a prefăcut a oferi mai puțin și, văzînd că vînzătorul nu ține la preț, a înțeles
că are în fața lui un borfaș. I-a cerut bu
letinul, hoțul a șters putina, muncitorul s-a
ținut după el, l-a prins și l-a predat pri
mului milițian întilnit.
A fost o reacție la care infractorul nu se
aștepta, cu toate că este firească, un gest
pe care nu l-a avut în vedere, cu toate că
este normal. E gestul pe care ar trebui
să-l facă oricare cetățean tentat cu o „oca
zie" dubioasă. Atunci n-ar mai exista „chi
lipirgii". Fără să existe „cilipirgii", și bor
fașii și-ar reconsidera intențiile.

În afară de opinia
cetățenilor
Un alt caz de ripostă a opiniei publice
față de comportările antisociale a reliefat
procesul nr. 12369/80 desfășurat la Judecă
toria sectorului 3. Dosarul privește fapte’e
a 4 huligani care iși făceau de cap in car
tierul „23 August". Doi cu servicii, doi fără
nici o ocupație, toți patru cu antecedente
penale edificatoare.
La ora 18 au început să consume vin
la bufetul din Piața Titan. „După ce am
băut 6 litri de vin am hotărit să ne mu
tăm la restaurantul „Diham", că e mai lu
xos" — a declarat unul dintre infractori,
Nefta loan, zis „Dop". Căutind „luxul", dar
sfidind civilizația, pe drum cei patru co
mit, așa... în treacăt, cîteva isprăvi : acos
tează o pasageră, în autobuz, adresîndu-i-se
cu vorbe de care ar fi roșit și caroseria
mașinih au luat la bătaie un om necunos
cut dintr-o stație, lovindu-1 pînă l-au pus
jos. în fața restaurantului au cerut unei
femei 25 de lei, iar înăuntru au „făcut at
mosferă", certindu-se. 'mbrîncindu-se. rupind o bancnotă de 100 de lei. La ora 11
noaptea erau destul de „zmei" ca să caute
alte distracții. Au mers in halta „Titan",
unde se afla garat trenul cu navetiști din
schimbul doi, au urcat în vagoane și au
ales ceea ce do-eau : o tînără. absolut ne
cunoscută, de 18 ani. Ca să-i demonstreze
fermitatea intențiilor, unul dintre huligani,

Negoiță Drăgan, a împuns-o cu cuțitul in
picior și a început să o tragă cu forța spre
ușă. Intervenția fermă a celorlalți călători
l-au făcut însă să coboare singur din tren.
Apoi, sămînța de scandal a încolțit între
înșiși zurbagii. Cei trei „prieteni" au coborit și ei și, din nou împreună, s-au luat
la bătaie lingă tren. Pumni, picioare, cuțit
și pietre. O atmosferă de nedescris. Rind
pe rînd au intervenit fie călători, fie tre
cători pe lîngă haltă. Orice intenție a ce
tățenilor de a se apropia să-i despartă fă
cea să sclipească luciul rece al unui cuțit.
Pină la urmă însă, riposta lor, unită cu a
organelor de miliție, i-a pus pe derbedei pe
fugă, cu excepția unuia care rămăsese lat
la pămînt.
Cum spuneam — opinia publică s-a ma
nifestat destul de ferm, față de cît permi
teau considerentele precauției normale. Dar
procesul a mai relevat două amănunte, im
portante în ce privește ideea de ordine :
Primul — de ce s-au dus huliganii la
ora aceea în trenul de navetiști ? Răspuns :
s-au dus Ia sigur ca să cumpere vin de Ia
negustorese ambulante. Căci fostele vînzătoare de semințe au trecut la un negoț în
stil mai mare — comerțul cu băuturi, chiar
dacă, în virtutea legii, constituie monopol
al statului. Cine și de ce Ie îngăduie ?
Al doilea amănunt — unul dintre infrac
tori, Nefta loan, avea de executat o pe
deapsă de I an prin muncă productivă la
întreprinderea „Granitul". A lucrat doar 5
luni, după care s-a „retras" să trăiască din
retribuția nevestei. (Femeia avea de hrănit
4 guri). Conform legii, trebuia sesizată
imediat justiția, pentru a-i retrage benefi

ciul executării pedepsei prin muncă. Tre
cuseră insă 5 luni de cind N.I. hălăduia
fără rost, din circiumă în circiumă și din
scandal în scandal. Nimeni nu-1 deranja
să-i amintească de restul de pedeapsă.
Drept pentru care s-a simțit încurajat să
se poarte așa cum s-a văzut.

Din caietul
grefierului
„întregul său timp liber, dealtfel foarte
puțin, și-l consuma in scopul înfrumuse
țării fizice și vestimentare, concomitent cu
risipirea mijloacelor bănești, și așa mici
datorită lipsei din gestiune pe care o avea
de acoperit".
(Din acțiunea reclamantului în do
sarul 7377/80 al Judecătoriei sectoru
lui 4).
„Afirmația făcută de martorul M. S. că a
mers cu pirita la doctor pentru a vedea
stadiul in care se afla sare.na este cu to
tul in afara raporturilor principiale, intrucit
un naș corect și fără interese opuse nu se
ocupă de asemenea probleme, ele intrind
în seama subsemnatului, car? eram soț,
despre care , nu am fost informat și nici,
solicitat de pirită".
(Din motivele de recurs în dosarul
4 182/80. al Tribunalului municipiului
București).

Sergiu ANDON
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COTIDIAN
Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii‘‘
■ Siderurgiștii din Hunedoara
au atins cifra de 10 000 tone oțel
realizat peste prevederile planului.
Este de subliniat și faptul că a
crescut ponderea oțelurilor înalt
aliate și aliate de calitate supe
rioară la peste 60 la sută din în
treaga producție de metal.
■ La Răcăciuni, în județul Ba
cău, a început construcția unei
centrale electrice pe Șiret, cu o ca
pacitate de 47 megawați. Pentru
înălțarea ei, constructorii vor exca
va circa 100 000 metri cubi de pămint și vor turna peste 73 000 metri
cubi betoane. Este prevăzută să
intre în funcțiune în prima parte a
anului viitor.
B în comuna lanca, din județul
Brăila, unde se află în fază fina
lă construcția fabricii de zahăr, s-a
deschis un șantier de muncă pa
triotică al tineretului. Acesta va
funcționa pînă la încheierea lucră
rilor»", .' la fabrica de zahăr și va
cupe
■) total circa 1 000 de brigac /
in rîndul elevilor de la
liceWs uin lanca și Brăila - eșalo
nați în serii de cîte două săptămîni.
B Două
întrebări pe adresa
Consiliului popular al județului Ba
cău : Se știe că sătenii din Ungu
reni folosesc rocile de tufuri vulca
nice, existente din belșug pe dea
lurile din jur, la construcția caselor
și a altor acareturi gospodărești ?
Dacă se știe, n-ar fi oare bine,
economic și gospodărește, ca aceste
roci să fie exploatate în mod știin
țific și cu mai mare randament ?
B In aval de Vaslui, pe albia
Bîrladului, constructorii hidrotehni
cieni din cadrul șantierului Vaslui
al T.L.H.S. București au încheiat, cu
4 luni înainte de termenul planifi
cat, lucrările de regularizare a rîu
lui în sectorul Crasna-Banca. Și
laudele ce li se cuvin le adresăm
tot... inainte de termen.
H Organizațiile U.T.C. din uni
tățile economice din Delta Dunării
au inițiat o amplă acțiune de co
lectare a fierului vechi. In numai
cîteva zile, pentru cantitatea de
fier colectată a fost nevoie de un
tren cu 40 de vagoane, lată că
Delta nu are numai stuf și pește...
B Președinții cooperativelor de
consum din Vornicești și Cordăreni,
județul Botoșani, motivează lipsa
păsărilor în gospodăriile-anexe ale
^unităților proprii, astfel : „Ne este
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PROGRAMUL 1
Tot înainte !
Film serial pentru copil : Peripe
ții de vacanță. Ultimul episod
Viața satului
Bucuriile muzicii. Enescu și noua
școală muzicală românească (III)
De strajă patriei
Telex
Album duminical
Șah
Telesport
Ecranizări după opere literare ro
mânești. Dincolo de pod. Adaptare
după romanul ,,Mara“ de
loan
Slavici (ultima parte)
Micul ecran pentru cei mici. Prie
tenii lui Do-Re-Mi
Telejurnal
Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Emi
siune realizată în colaborare
cu
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Județul covasna
Film artistic : Contrapunct. Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane
Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2
Teleșcoală
Analele stagiunii muzicale 1980-1981
Documentar artistic. O scurtă is
torie a ceasului. Producție a stu
diourilor engleze
Desene animate
Cîntecele țării mele
de
Teatru TV. „Unchiul Vania*4,
A.P. Cehov
Serata muzicală TV. Pictura Si
arta sunetelor : Delacroix
Telejurnal
Telerama
Serata muzicală TV (continuare)
munte — doPăstrăvi și ape de
.
cumentar. Producție a Studioului
de film TV
Muzică de jaz
Telejurnal • Sport
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PROGRAMUL 1
Emisiune în limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Orizont tehnico-știlnțific
Roman foileton : Karl Marx — anii
tinereții (ultimul episod)
Cadran mondial
Pagini muzicale de mare popu
laritate : Bolero de Ravel
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Treptele afirmării
Portret colectiv
Muzică ușoară
(reFilm artistic : Contrapunct
luare)
1001 de seri
Telejurnal
Mozaic — selectiuni
cu
Luminile operei. Reîntîlnire
Maria Callas
Ora tineretului (reluare)
Telejurnal

frică de vulpile care le-ar putea da
tîrcoale”. De o asemenea „frică"
rîd și... găinile.
■ Specialiștii Institutului politeh
nic din Cluj-Napoca au conceput și
aplicat cu bune rezultate un nou
sistem de construcție a fundațiilor
obiectivelor industriale. Acesta con
stă în turnarea unei părți din fun
dații împreună cu stîlpul de rezis
tență, ambele formînd un singur tot.
Prin noua tehnologie se realizează
o importantă economie de mano
peră și materiale de construcții.
■ La intrarea în întreprinderea
„Unio" Satu Mare a fost amena
jată o mare platformă de parcare
pentru autoturisme și biciclete.
Platformă mare, dar și frumoasă,
cu spații cu flori și verdeață. Incîntați de priveliștea ei, locuitorii
cartierului denumesc acest loc, pe
bună dreptate, „Piața Unio".
■ in vechea albie a rîului Meleș,
care străbate orașul Beclean, lingă
un pod la fel de vefchi, se află un
impresionant morman de... cauciuc,
care cîntărește in, jur de 5 tone. Nu
se cunoaște cine l-a aruncat și
nici păgubașul. Un lucru este cert :
costă pe puțin 200 000 lei.
■ La Oravița s-a dat în folosin
ță o nouă creșă cu 50 de locuri.
Casă nouă și frumoasă pentru cei
mai tineri fii ai tînărului oraș de
la paralela 45.
■ La întreprinderea de tricotaje
„Bucovina" din Rădăuți a fost pusă
în funcțiune o nouă capacitate uti
lată în întregime cu mașini de fa
bricație românească. In acest fel,
producția întreprinderii a depășit
cifra de trei milioane tricotaje
pe an.
■ Cooperatorii din Răzvad, ju
dețul Dîmbovița, au realizat o in
stalație pentru producerea biogazului. Pe cît de simplă, pe atît de
eficientă : ea asigură încălzirea
apei necesare pentru tot sectorul
zootehnic.
■ La întreprinderea de cimentări
și operații speciale din Ploiești au
fost trase pe dreapta, pentru con
servare, 40 de autoturisme de teren
în bună stare de funcționare. Un
control făcut zilele trecute a con
statat că respectivele autoturisme
nu mai sint cum au fost și nu se
mai pot folosi. Toate au piese lip
să, iar altele sînt depreciate. Vor
ba e : cine plătește ?

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29,
30 iunie și 1 iulie, tn țară : Vreme căl
duroasă, îndeosebi în sud-estul țării.
Cerul va fi variabil. Pe alocuri, In ves
tul și nordul țării, vor cădea ploi sub
formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice, tn rest, averse izolate.
Vînt slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 12 șl
20 de grade. Iar cele maxime intre 24
și 32 de grade, izolat mai ridicate, tn
București : Vreme călduroasă.
Cerul
variabil. Tendință de aversă. Vînt slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila intre 16 și 19 grade, Iar
cele maxime intre 29 și 32 de grade.
(Ileana Mihăilă, meteorolog de servi
ciu).

ȘTIRI SPORTIVE
• După prima zi a meciului de atletism dintre echipele feminine ale
României și R.S.F.S. Ruse, care se
desfășoară pe stadionul „Republicii"
din Capitală, conduce formația țării
noastre cu 54—30 puncte. Iată rezul
tatele mai importante înregistrate :
aruncarea discului : Florența Crăciunescu — 66,92 m ; 1 500 m : Natalia
Mărășescu — 4'05”78/100 ; săritura
în lungime : Vali Ionescu — 6,60 m;
100 m garduri : Mihaela Stoica
— 13”42/100 ; aruncarea greutății :
Svetlana Melnikova — 18,06 m ;
400 m : Maria Samungi : 53”10/100 ;
100 m : Niculina Chiricuță —
11”67/100.
Concursul continuă astăzi, de la
ara 18.
• Ieri s-au încheiat in Capitală
finalele Daciadei la lupte grecoromane, în ordinea celor zece categorii, titlurile au fost cucerite de
următorii sportivi : C. Alexandru.
N. Gingă, C. Filipov. I. Păun, Șt.
Rusu, Gh. Ciobotaru. I. Draica. I.
Matei. V. Andrei, V. Dolipschi.
9 Pe stadionul Olimpia din Capi
tală s-au desfășurat sîmbătă finalele
Daciadei la rugbi. în meciul pentru
titlu, selecționata orașului București,
a întrecut cu 31—4 (22—0) echipa
Constanței, iar în partida pentru lo
cul 3, reorezentativa Iașiului a cîștigat cu 50—15 întilnirea cu selecțio
nata Teleorman.
© în turul 4 (optimile de finală) al
probei feminine din cadrul turneu
lui de tenis de la Wimbledon, Virgi
nia Ruzici a întrecut-o cu 3—6. 6—4,
6—3 pe Karthy Jordan. Rezultate în
registrate în turul doi al probei de
dublu femei : Roslin Fairbank, Tanya
Harford-Eva Pfaff, Lucia Romanov
6—3, 6—1 ; Allison Buchanan. Kim
Sands-Stacy Margolin, Ann White
6—4, 6—3.
în primul tur al probei de dublu
masculin, perechea Ilie Năstase
(România) — Jose Luis Clerc (Ar-

gentina) a învins cu 6—4, 6—4, 5—7,
6—4 pe americanii Harris și Wittus.
• După cum s-a mai anunțat, la
Tbilisi se desfășoară meciul atletic
dintre selecționatele U.R.S.S. și R.D.
Germane. în prima zi de concurs,
atletul sovietic Vladimir Poliakov a
stabilit un nou record al lumii in
proba de săritură cu prăjina^ cu o
performanță de 5,81 m. Poliakov (1,90
m — 78 kg), in vîrstă de 21 de ani,
corectează cu 1 cm vechiul record
care aparținea francezului Thierry
Vigneron. La sfîrșitul primei zile de
concurs, la masculin conduce echipa
U.R.S.S. cu 48—46 puncte, iar la fe
minin scorul este favorabil oaspetelor
cu 38—35 puncte.
• Cu prilejul campionatelor de
haltere ale R. D. Germane de la
Karl Marx-Stadt, Andreas Kunz a
stabilit două recorduri mondiale la
categoria 67,500 kg (ușoară). El a
realizat la stilul „smuls" 150,500 kg și
la „aruncat" 196 kg.
• Etapa a 3-a a Turului ciclist al
Franței, una dintre cele mai lungi
ale actualei ediții (254 km), desfășu
rată intre localitățile Nisa și Martigues, s-a încheiat cu victoria olande
zului Johan van den Velde, crono
metrat în 6h 32’27”. Pe locul doi —
la 6 secunde — a sosit Lucien Didier
(Luxemburg). Lider al clasamentu
lui general individual se menține
Gerrie Knetemann (Olanda).
• La Milano, in cadrul competi
ției internaționale de fotbal pentru
„Super cupa intercontinentală", echi
pa Interna zionale a învins cu scorul
de 4—1 (3—1) formația braziliană
F. C. Santos.
• Continuîndu-și turneul in Mexic,
selecționata de fotbal a Spaniei a
evoluat la Puebla in compania echi
pei „El Puebla", care activează în
prima divizie. Fotbaliștii mexicani
au repurtat victoria cu scorul de
2—1. în prima întîlnire, echipa Spa
niei învinsese cu 3—1 selecționata
Mexicului.

DE LA C. E. C
Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut depunătorilor că
marți, 30 iunie a.c., ora 16 30. in sala
Casei de cultură din str. Zalomit
nr. 6 din Capitală vor avea loc tra
gerile la sorți în vederea atribuirii
ciștigurilor la libretele de economii
cu dobîndă și cîștiguri, libretele de
economii cu cîștiguri aferente tri
mestrului II a.c. și Ia obligațiunile

absoarbe și elimină plutoniu! din
țesuturile vii. Este vorba de
„Licam-C“, cu ajutorul că-uia
s-a reușit să se elimine 70 la
tutului de aeronautică din Mos sută
din plutoniul administrat
cova au realizat un model re
unor șoareci de
dus de avion teleghidat pentru experimental
labo-ator.
acestui
necesitățile agriculturii.' Micro- ■medicament.Inventatorii
Kenneth
Raymond
avionul „bombardează" planta
și Fred Weitt, de la Universita
țiile cu caosule in interiorul că tea
din California, precizează că
rora se. află... insecte care dis
trug pa-aziții culturilor. Fată de ,.Licam-C“ nu este toxic și că
parte din categoria produ
avioanele clasice pilotate, pre face
țul de cost al noului dispozitiv selor chimice cu o greutate mo
leculară
redusă, care se leagă
este de 10 ori mai ieftin.
de atomii unui metal permițînd
eliminarea acestuia din orga
• MEDICAMENT ÎM nism pe cale naturală.

• MICROAVION TE
LEGHIDAT. Studenții Insti

POTRIVA RADIAȚIILOR.
Una din cele mai remarcabile
realizări științifice din ultimul
timp pa-e să fie pune-ea la punct
a unei substanțe chimice care

cu deosebită forță legătura strinsă,
intimă, unitatea indestructibilă din
tre partid și popor. Această caracte
ristică a vieții noastre sociale s'-a
afirmat, cu prilejul Congresului al
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii, cu o vigoare fără precedent. Mai
mult ca oricînd, clasa muncitoare, în
tregul popor au participat intens, au
trăit acest eveniment din tot sufletul,
cu întreaga conștiință — trăsătură
ce a caracterizat, dealtfel, și etapele
pregătitoare ale Congresului, adună
rile generale și conferințele județene,
în cadrul cărora oamenii muncii
s-au angajat ferm să pună toată pu
terea lor de muncă în slujba reali
zării neabătute a politicii partidului
și statului de înflorire șț moderniza
re a economiei naționale, de ridicare
a calității vieții poporului. Pe drept
cuvint, congresul a binemeritat de
numirea de congres al clasei mun
citoare conducătoare a României noi,
socialiste. își găsește astfel o sem
nificativă expresie intărirea rolului
politic conducător al partidului, care
se realizează nu prin situarea sa
deasupra societății, ci prin integrarea
cit mai profundă în viata socială,
prin unitatea întregului popor in ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Dînd glas celei mai înalte expresii
a acestei unități, cei peste 11 000 de
delegați la Congresul al II-lea al
consiliilor oamenilor muncii, exprimind voința deplină a clasei munci
toare, a tuturor celor ce muncesc,
fără deosebire de naționalitate, au
hotărit, in deplină unanimitate, re
alegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, chezășie sigură a
continuității și succesului in înfăp
tuirea Programului partidului, in
transpunerea neabătută in viață a în
tregii sale politici de adîncire a de
mocratismului vieții noastre eco
nomice și sociale, de aplicare con
secventă a noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconducerii muncitorești, de afirmare
tot mai puternică a clasei muncitoa
re ca forță socială, conducătoare a
societății noastre.

® „BANCĂ DENTA
RĂ". La Institutul de pato
logie funcțională al Universității

C.E.C. cu cîștiguri pentru luna iu
nie a.c.
Cu acest prilej. Casa de Economii
și Consemnațiuni va acorda nume
roase cîștiguri.
Tragerile la sorți fiind publice, cei
interesați sint invitați să ia parte
la efectuarea acestora.
Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorți vor fi publicate in
presa centrală.

din Graz (Austria) s-a înființat
de curind o „bancă dentară".
Specialiștii cunoscutei universi
tăți austriece âu pus la punct o
metodă care face posibilă „replantarea" dinților căzuți în
urma unei boli sau a unui acci
dent. Dinții sînt depozitați în
azot lichid la —190 grade Cel
sius, unde pot fi conservați pe
o durată nelimitată, pină la
tratarea gingiei afectate.

• NAVĂ DE AJU
TOR. în șantierele de con
strucții navale din Scoția a fos’
realizat un vas compus din dour
corpuri plutitoa'e (ve-i ima"’
nea) și destinat industriei pet-o
liere britanice. Nava va fu-c
ționa în zona c'mpuriior pet"O

întreg ansamblul dezbaterilor a
scos in evidență puternica for(ă crea
toare a clasei noastre muncitoare,
faptul că muncitorimea, producătoare
și stăpină a mijloacelor de produc
ție, se dovedește capabilă să gospo
dărească cu inaltă răspundere între
prinderile, întreaga avuție socială,
să asigure ridicarea națiunii noastre
pe trepte superioare de progres și
bunăstare. Toți cei care au luat
cuvîntul la congres — fie ei munci
tori, tehnicieni sau ingineri — au
subliniat cu tărie că de la instituționalizarea adunărilor generale ale
oamenilor muncii și a consiliilor oa
menilor muncii din unitățile economico-sociale pină la organizarea sis
tematică a congreselor și conferințe
lor pe domenii de activitate s-a în
chegat un sistem atotcuprinzător,
unitar și armonios de conducere a
tării de către popor, o democrație
politico-economică și socială de tip
nou, care asigură creșterea continuă
a rolului conducător al clasei mun
citoare, deplina valorificare a iniția
tivei, experienței și capacității de
creație a maselor în opera de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Tocmai pornind de la aceste rea
lități majore, concepute in evoluția
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat necesitatea asigurării unei
împletiri mai strinse a activității or
ganelor de stat cu noile organisme
democratice, trecînd tot mai mult pe
seama acestora o serie de atribuțiuni în domeniul planificării și con
ducerii activității economico-sociale.
Aceasta — sublinia secretarul gene
ral al partidului — asigură reala de
mocratizare a organelor de stat, în
tărirea rolului maselor populare în
adoptarea hotărîrilor, in îndeplinirea
lor, intărirea controlului clasei mun
citoare, al maselor populare asupra
întregii activități a organelor de stat.
Prin bogăția și complexitatea idei
lor cuprinse in strălucita expunere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
prin intervențiile constructive ale
participanților la dezbaterile din plen
și pe secțiuni, prin hotărîrile adop
tate. Congresul al II-lea al consilii
lor oamenilor muncii va fi evocat pe
bună dreptate drept congresul unor
cutezătoare planuri de viitor, con-

»»

greș al faptelor. în timpul lucrărilor
congresului, al discuțiilor s-au for
mulat peste 1 660 de propuneri cu
privire la îmbunătățirea muncii in
toate sectoarele de activitate. Iar
dacă ar fi să desprindem ideea
călăuzitoare a acestor propuneri, aceasta este, fără îndoială, intensifi
carea eforturilor clasei muncitoare,
ale tuturor oamenilor muncii pentru
ridicarea pe un plan superior a lup
tei pentru o nouă calitate, pentru
creșterea eficienței întregii activi
tăți economice. Este ideea care a
străbătut, ca un fir roșu, întreaga
desfășurare a lucrărilor congresului,
este cerința fundamentală pusă de
secretarul general al partidului în
fața clasei muncitoare, a întregului
popor, imperativul etapei în care se
află construcția socialismului în țara
noastră. Iar a transpune în viață obiectivul fundamental stabilit de
Congresul al XII-lea al partidului,
de a realiza o calitate nouă, superi
oară in activitatea economică, în
seamnă a fabrica produse de inaltă
tehnicitate și calitate, competitive, cu
cheltuieli materiale cit mai reduse,
înseamnă a realiza o creștere puter
nică a productivității muncii și be
neficii cit mai mari, vaiorificind la
maximum potențialul tehnic, mate
rial și uman de care dispunem.
Ceea ce se cere acum este ca en
tuziasmul, însuflețirea, efervescența
ce au caracterizat in această perioa
dă tabloul vieții noastre sociale și
economice să se transforme într-o
puternică forță materială de muncă,
hărnicie, inițiativă, disciplină, orga
nizare. De la tribuna înaltului forum
ai clasei muncitoare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat clasei
muncitoare, tuturor celor ce mun
cesc vibranta chemare de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a înfăp
tui neabătut hotărîrile Congresului
al XII-lea al partidului, ale Con
gresului al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii. Nu există îndatori
re partinică mai fermă, nu există
obligație patriotică mai inaltă decit
aceea de a răspunde prin fapte chemării secretarului general al parti
dului, astfel incit România socialistă
să se înalțe tot mai puternică, dem
nă, liberă între țările lumii, iar po
porul ei să se bucure din plin de
roadele socialismului.

A REPUBLICII SEYCHELLES
Excelenței sale
Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

victoria-mahE

Cea de-a V-a aniversare a proclamării independenței de stat a Republicii
Seychelles imi oferă plăcuta ocazie să vă transmit calde felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate, progres și
pace poporului tării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
în urmă cu cinci ani,
poporul
Republicii
Seychelles trăia un eveniment memorabil
al istoriei sale naționale — proclamarea
independentei
tării,
după mai bine de 160
de ani de dominație
colonială. Acest act
constituia o încununa
re a luptei grele pen
tru neatirnare. deschizînd noi perspective
înfăptuirii aspirațiilor
de dezvoltare, progres
și bunăstare ale popu
lației.
Republica Seychelles
este un arhipelag in
Oceanul Indian format

din 92 de insule, din
care numai 46 sint lo
cuite. Marea majorita
te a populației, eva
luată la 62 000 de locu
itori, este concentrată
pe insula Mahe, unde
se află și capitala sta
tului, Victoria. In do
rința de a asigura va
lorificarea cit mai lar
gă a resurselor natu
rale. planul de dezvol
tare pe perioada 1978—
1984 prevede realiza
rea unor proiecte in
dustriale. moderniza
rea agriculturii, extin
derea capacității por
turilor și a aeroportu
lui din orașul Victoria.

efectuarea de forări
marine in vederea
descoperirii de resurse
petroliere, dezvoltarea
invățămintului.
pro
movarea turismului.
în spiritul politicii
sale de prietenie si so
lidaritate cu statele
care au pășit pe calea
dezvoltării de sine stă
tătoare.
România a
stabilit relații diplo
matice cu Republica
Seychelles. extinzînd
legăturile de colabora
re, corespunzător inte
reselor reciproce, ale
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Noi capacități la Combinatul
de fire sintetice din Vaslui
ma capacitate programată pe anul
1981 și s-au asigurat condiții ca acestea să fie scurtate cu 30 de zile față
de termenul planificat. în acest fel,
vor produce încă din acest prim an
al actualului cincinal toate canacitățile, proiectate pentru o producție
anuală de 12 000 tone fire textile și
tehnice. (Crăciun Lăluci).

Colectivul de oameni ai muncii de
la Combinatul de fire sintetice Vas
lui a pus in funcțiune două noi ca
pacități de producție. Astfel, au fost
racordate la circuitul productiv al
platformei spatii care asigură 920
tone pe an fire textile și 1 500 tone
pe an fire tehnice. Concomitent, au
început probele tehnologice la ulti-

Seri de teatru antic"

în cadrul Festivalului național
„Cîntarea României", în perioada 2630 iunie, se desfășoară la CON
STANȚA ediția a Il-a a manifes
tării culturale intitulate „SERI DE
TEATRU ANTIC". Organizatori: Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste, Comitetul de cultură și
educație socialistă al județului Con
stanța, Asociația oamenilor de artă
din instituțiile teatrale și muzicale
— A.T.M. și Teatrul dramatic din
Constanta.
Printre spectacolele programate cu
acest prilej : „Muntele" de D. R. Po
pescu, in realizarea Teatrului dra
matic din Brașov (regia : Eugen
Mercus), la Cheile Dobrogei : „Me
tamorfoze" după Ovidiu (Teatrul de
păpuși din Constanța — regia : Cris
tian Pepino) ; „Hecuba" de Euripide (Teatrul dramatic din Con
stanța — regia : Silviu Purcărete), Ia
piaja din Mamaia ; „Spectacol de
muzică și balet pe teme antice" (Or
chestra simfonică a Teatrului liric
din Constanța — dirijor Paul Staieu
și Baletul contemporan și clasic al
Teatrului „Fantasio" din Constanța
— coregrafia : Oleg Danovschi), Ia
Muzeul „Tropaeum Trajani" ; „Re
citalul de teatru antic" susținut la
Muzeul de istorie și arheologie din
Constanța de către
Irina Răchițeanu, David Ohanesian, Ileana Ploscaru, Romei Stănciugel, Margareta
Tomazian Andriescu, Iosif Buibaș.
Tot in cadrul acestui festival publi
cul de pe litoral va putea vedea
„Caligula" de Albert Camus (Tea
trul național „I. L/ Caragiale" —
regia : Horia Popescti).
în ultimele două zile ale „Seri
lor de teatru antic", Constanța va
găzdui lucrările unor colocvii avînd
drept teme „Mărturii ale istoriei și
artei in spațiul tracic" și „Idei con
temporane în evaluarea și reeva
luarea teatrului antic".

i n
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• Partidul, inima țării :
TIMPURI
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30.
• Duelul I PATRIA - 9; 11,45:
17; 19,45, GRIVIȚA — 9; 11,15;
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Detașamentul „Concordia" : DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Probleme personale : COTROCENI
— 15; 17,30; 20, VOLGA - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Punga cu libelule : PACEA — 15,30;
17,30; 19,30, matineu pentru copii —
11.
• Detașamentul cu misiune specială:
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18;
20.
• Fiul munților : MIORIȚA —
9;
11,15; 13,30; 15,45, Infernul din zgtrie
nori — 18,30. COSMOS — 15,30: 17,30;
19.30, matineu pentru copii — 10.
• Stele de dimineață : CENTRAL —
9,30: 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Kojak la Budapesta : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada Petrovka 38 : BUZEȘTI —
15; 17; 19.
• Afacerea granatelor : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30. matineu pentru
copii — 11.
• Patrula cosmică tn acțiune : GIU
LEȘTI — 9: 11; 13,15; 15.30: 17,45; 20.

liere din Marea Nordului, ca o
platformă plutitoa-e de repa
rații, întreținere și salvare. în
caz de incendii, ea poate revăr

„TIMES"

Soluționarea problemelor alimentare mondiale necesită
eforturile tuturor statelor

Cunoscutul cotidian britanic „TIMES“ publică un articol pe marginea
perspectivelor situației alimentare din țările lumii a treia, pornind de la
constatarea că anul trecut a fost marcat de o înrăutățire considerabilă in
acest domeniu.

„Condițiile de climă nefavorabile,
recoltele scăzute, continuarea perturbărilor în transporturile pe apă
și uscat, lipsa fondurilor necesare
riscă să ducă la o criză la fel de
serioasă sau mai gravă chiar decît
cea care s-a produs în 1973, scrie
ziarul menționat.
Criza anterioară a fost aceea care
a determinat convocarea Confe
rinței mondiale pentru alimentație,
ce a avut loc la Roma in 1974, cind
133 de națiuni au hotărît să acționeze
pentru a se pune capăt foametei și
subnutriției. La data respectivă se
estima că 400—500 milioane de oa
meni din țările in curs de dezvoltare
sufereau de foame și subnutriție. De
atunci, numărul lor a crescut.
Creșterea populației a continuat să
depășească creșterea producției de
alimente. în 1980 erau 800 milioane
de persoane de hrănit în plus fată
de anii precedenti. La începutul
secolului viitor vor fi cu 2 miliarde
în plus, cei mai multi trăind în
țările sărace. Această problemă s-a
agravat din cauza calamităților natu
rale. Toate acestea fac ca o even
tuală viitoare scădere a producției
mondiale de cereale (orez, grîu, ce
reale furajere) să fie alarmantă.
Cea mai recentă estimare a pro
ducției pentru 1980—1981 este în jur
de 1 416 milioane de tone, adică cu
10 milioane de tone mai puțin decît
în 1979—1980 și cu 50 milioane de
tone mai puțin decît în 1978—1979.
Potrivit datelor F.A.O.. 29 de țări
în curs de dezvoltare suferă în prs-

•
19.
•
—
•

Vii și morți : VIITORUL — 15,30;

Socrul și Marfă furată : POPULAR
15,30; 19.
Un iepure pentru avocat s FLACARa —- 15,30; 17; 19,30, matineu pen
tru copii — 11,30.
• Signum laudis s PROGRESUL —
16; 18; 20.
• Popeye Marinarul :
DOINA
—
9,15; 11; 12,45; 14,30; 16,15.
• Aii Baba și cci 40 de hoți : DACIA
— 9; 12; 16; 19, DOINA — 18.
• Strada Hanovra : SCALA —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clinele electronic : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; ----13,30; ----15,45; 18; 20,15,
la
grădină — 21,15, BUCUREȘTI - 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. .
• Idilă cu miss Brazilia : CAPITOL
___ ___
— 9:-.11; 13,15; 15,30; 18; 20, la grădi
nă - 21, GLORIA - 9; 11,15: 13,30:
----15,45; 18; 20. CULTURAL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Serpico : FEROVIAR — 8,45: 11,30
14,15; 17; 19,45, AURORA — 9; 11,30
14,15; 17; 19,45, la grădină — 21. GRADINA BUZEȘTI - 21.
• Shabana : EXCELSIOR — 9; 12; 16;
19.
• Sub patru steaguri : 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Campionul : LIRA — 10; 15.30; 19,
la grădină — 21, matineu pentru co
pii — 10. ARTA — 9; 12; 16; 19. la
grădină — 21.
• Secretul casetofonului : FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la

sa 10 200 metri cubi de aoă pe oră,
de Ia o distanță de 180 m, asu
pra „insulelor plutitoare", care
exploatează petrolul din Marea
Nordului. Nava dispune, in plus,
și de un spital cu o sală de
operație.

• RECORD AVIATIC.
Recordul mondial de viteză la
ridicarea avionului in aer a fost
depășit recent de un avion ex
perimental sportiv
denumit
..Kvant". realizat de Institutul
de aviație din Moscova. Acest
avion a avut nevoie de numai

populației. Nivelul productiei pe
locuitor a scăzut în anii ’70 în nu
mai puțin de 61 țări în curs de dezvoltare ; 15 dintre ele produc în
prezent, în termeni absoluți, mai
zent acut din cauza lipsei de ali
puțin decît în 1970.
mente. Dintre acestea, 26 sint in
Rezultatul : creșterea dependentei
Africa, unde situația este gravă.
fată de un grup mic de țări dez
Africanul dispune în medie de 10
voltate — America de Nord. Austra
la sută mai putină hrană decit cu
lia și Europa occidentală — care
un deceniu în urmă. Probleme se-' furnizează 90 la sută din importu
rioase există, de asemenea, în Asia
rile de grîu și cereale furajere ale
de șud-esț.
lumii a treia.
Deșt scăderea producției de cereale
Producția de alimente indigenă
reprezintă cauza principală a îngri
este considerată acum ca fiind crujorării. nici perspectiva altor culturi
cială in lichidarea foametei. Nivelul
de bază nu este deosebit de promi
investițiilor va trebui să crească
țătoare.
considerabil pentru ca producția
Pentru numeroase țări în curs de
agricolă în țările lumii a treia să
dezvoltare, apăsate de povara creș
ajungă la creșterea medie anuală
terii prețului petrolului și a datori
de 4 la sută stabilită de către Nailor, o nouă criză alimentară ar fi
tiunile Unite. Raportul comisiei
insuportabilă. Cererile de import de
Brandt a sugerat că circa 13 micereale ale țărilor lumii a treia au
liarde de dolari de ajutor suplimen
crescut, ajungînd la 94 milioane de
tar ar fi necesare în fiecare an al
tone în 1980. Creșterea prețului la
actualului deceniu pentru a supli
grîu și la alte cereale ar putea
menta investițiile în țările în curs
adăuga multe milioane de dolari la
de dezvoltare in vederea înlăturării
factura de import a țărilor in curs
deficitelor alimentare.
de dezvoltare, tn plus, decalajul
La reuniunea lor de la Veneția
dintre producția internă și cererea de
din iunie anul trecut, liderii celor
alimente
în numeroase țări
ale
șapte țări industrializate occidenlumii a treia se adincește fată de
tale Si-au exprimat îngrijorarea
anii ’50.
în ultimul deceniu, pro
fată de sărăcia extremă și malducția agricolă a crescut în medie
nutriția cronică din statele lumii a
cu circa 2,75 la sută pe an. în timp
treia. Dar ofertele lor de ajutor au
ce cererea a crescut cu 3,5 la sută.
fost precaute. Intrucit țările amin
Potrivit unor estimări, țările in
tite sint cele mai bogate țări din
curs de dezvoltare ar putea avea
lume și includ cei mai mari expornevoie să importe spre sfîrșitul se
ta tori de cereale, ele trebuie să
colului 200 milioane tone de aiijoace un rol mai activ în atenuarea
mente pe an.
celor mai acute și imediate proîn 1979, producția agricolă a țăribleme ale crizei alimentare, ca și
lor în curs de dezvoltare a crescut
doar cu 1.3 Ia sută, ceea ce in
pentru evitarea unei crize pe termen
seamnă jumătate din rata creșterii
lung". încheie ziarul.

grădină — 21, FLAMURA — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : MUNCA — 9; 12; 16;
19, matineu pentru copii — 9.
• Tunurile din Navarone : MODERN
— 9; 12; 16; 19, la grădină - 21.
• Domnul Miliard : COSMOS
11.
• Talismanul toreadorului : GRADI
NA FESTIVAL — 21,15.
• Colombo la Londra :
GRADINA
FLACARA — 21,15.
• Par și impar : GRADINA MIORI
ȚA — 21.
• Pirații secolului XX : PARC HO
TEL - 21,15.
• Jandarmul și extratereștrii : GRĂ
DINA GLORIA — 21.
• Pierdut
și regăsit :
GRĂDINA
CULTURAL — 21.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" (la
Ateneul Român) : Concert
simfonic
— 19,30.
• Teatrul de operetă : Oklahoma —
10,30, Violete de Parma — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Studio) ; Anecdote provinciale
— 19,30.
• Teatrul Mic : Balada — 19.30,
(la
Sala Palatului) : Nebuna din Chaillot
— 10; 19.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe au
tostradă — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :

5 minute și 46.9 secunde pentru
a se ridica la o altitudine de
3 000 metri. La construcția lui
au participat peste 1 200 de studenți ai institutului, iar la baza
proiectului acestui avion se află
peste 300 de proiecte de an și
100 de proiecte de absolvire ale
studenților.

• PALAT DE PATRU
MILENII. Arheologii chinezi
au descoperit un palat de 4 000
de ani — cel mai vechi din
China — in provincia Henan, din
partea centrală a tării, infor
mează publicația „China Daily".
Situat in sud-estul provinciei
Henan, palatul se întinde pe o
suprafață de 3,4 hectare, avînd
ziduri înalte de 3 metri și groase

Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca
fată bătrlnâ — 19,30, (la Parcul He
răstrău) : Hotel Zodia gemenilor —
20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(la Sala Savoy) ; Boema, slăbiciunea
mea 1 — 17, (la Grădina
Boema) :
Dai un... Biban, dar face ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : La fintina dorului — i8,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala ge
nerală
nr. 176, Drumul Taberei) :
Tindală... cloșcă — 20.

■ Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
Dalles : Al 13-lea Salon internațional
de artă fotografică.
• Galeria , ARTIND" : „Propuneri"
— ceramică, sticlă.
• Galeria „Căminul artei" (parter):
Șerban Crețoiu, pictură; (etaj) : Vasile Brătulescu, pictură.
e Galeria Simeza : Constantin Dipșe,
pictură.
• Galeria Orizont (parter) : Horea
Paștina, pictura; (atelier 35) : Zărnescu Constantin, pictură.
• Galeria Eforie : Pândele
Sorină,
pictură
• Galeria „Cenaclu" — Hanul cu tel:
Alexandra loniță, pictură.
a Galeria Galateea : Iosif Krljanovschi, desen.

de 10 metri. Sînt vizibile încă
urmele unei rețele de canalizare
Cu conducte din pămînt ars.

© ATLAS

KENYAN.

Continentul african este cunos
cut și prin mărea lui bogăție de
limbi și dialecte vorbite. Unii
specialiști le evaluează la 1 000.
Se știe că in timpul dominației
străine administrațiile coloniale
au încercat să impună populației
autohtone propria lor limbă ca
limbă oficială. Duoă eliberare,
specialiștii din noile state au
trecut la studierea limbilor in
digene. Astfel, in Kenya a fost
inițiată elaborarea unui „Atlas
al limbilor și dialectelor din
Kenya". Proiectul depășește ca
drul preocupărilor lingvistice. El

include, printre altele, consem
narea in scris a tradițiilor orale,
diferite aspecte ale funcțiilor
sociale și politice ale limbilor
kenyene,

• AȘEZARE ROMA
NĂ LINGĂ IZMIR. Cu
prilejul unor săpături la funda
ția unui bloc de locuințe, in ora
șul Izmir, din apropiere de Is
tanbul, au fost descoperite un
mausoleu din marmură, purtind
inscripții latine, precum și rui
nele unei așezări urbane din
perioada dominației romane.
Arheologii sosiți la fața locu
lui au scos 'a iveală obiecte de
uz casnic, unelte, monezi din
aur și argint, podoabe și pietre
prețioase.

Reuniune internațională consacrată
problemelor educării și formării
tinerei generații

Reacția Franței la declarațiile americane privind
participarea miniștrilor comuniști la guvern

sofia

SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia
au luat sfîrșit, sîmbătă, lucrările
reuniunii internaționale pe tema
„Rolul și locul culturii și artei in
educarea și formarea copiilor și ti
neretului, in evoluția spirituali a
omului*'.
Luind cuvîntul In cadrul dezbate
rilor, Maria Groza, vicepreședintă a
Consiliului Național al Femeilor,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a subliniat că în țara noastră
creșterea și educarea copiilor și tine
retului, dezvoltarea multilaterală a
personalități umane constituie o pre
ocupare de prim ordin a conducerii
de partid și de stat, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu. S-a ară
tat că întregul produs cultural este
pus de statul socialist român, în

PARIS 27 (Agerpres) — Agenția
France Presse informează că pre
ședintele Franței, Franțois Mitter
rand, a „replicat viguros** Statelor
Unite în legătură cu reacția guver
nului american față de participarea
miniștrilor comuniști în guvernul
francez. într-o declarație dată pu
blicității, Departamentul de Stat al
S.U.A., cu aprobarea oficială a pre
ședintelui Ronald Reagan, afirmă că
„forma și conținutul relațiilor** S.U.A.,
în calitate de aliați, cu Franța „vor
fi afectate prin includerea comuniș
tilor în guvernul francez**.
„Nu mi-am pus întrebarea dacă hotărîrea mea corespunde dorinței sau
voinței unei anumite țări și nici nu
voi face așa ceva — a subliniat pre
ședintele Mitterrand. Reacția ameri
canilor este problema lor. Hotărirea
respectivă este a mea". „De fapt, cu
cit hotărîrile Franței vor fi mai li
bere, cu atit ea va fi mai respectată
și de aceea nu voi lua măsuri de
-precauție- nici pe viitor". „S-a spus

forme adecvate, la dispoziția învățămîntului, educației, formării și per
fecționării profilului intelectual, mo
ral și afectiv al tinerei generații.
Totodată, în intervenția reprezen
tantei României s-a subliniat că un
imperativ al zilelor noastre este for
marea și educarea tinerei generații în
spiritul păcii și colaborării internațio
nale, al necesității înfăptuirii dezar
mării și folosirii resurselor eliberate
pentru dezvoltarea și progresul tutu
ror popoarelor, și în primul rînd al
celor rămase în urmă, al făuririi noii
ordini economice internaționale. în
intervenție au fost relevate inițiati
vele României în cadrul O.N.U. și al
altor organizații internaționale pri
vind educarea tineretului în spiritul
acestor nobile idei.

Înlăturarea măsurilor protecționiste cerință a îmbunătățirii situației
economice mondiale
Reuniunea Comitetului
GENEVA 27 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările reuniu
nii Comitetului consultativ al Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.), care a ajuns la un
acord de principiu privind desfășu
rarea unei întîlniri la nivel ministe
rial a G.A.T.T., ce ar urma să aibă
loc în cel de-al doilea semestru al
anului 1982. Întîlnirea la nivel mi
nisterial va avea ca temă examina
rea situației generale a sistemului
comercial mondial — a declarat di
rectorul general al G.A.T.T.. Ar
thur Dunkel.

căreia Georges Marchais, secretar
general al P.C.F., a prezentat un
raport conținînd un bilanț al activi
tății politice din ultima perioadă a
partidului și orientările acestei activi
tăți în lunile viitoare.
Plenara a hotărît ca cel de-al
XXIV-lea Congres al P.C.F. să aibă
loc la sfîrșitul lunii ianuarie și
l
începutul lunii februarie 1982.

consultativ al G.A.T.T.
Pe de altă parte, directorul gene
ral al G.A.T.T. a apreciat că în pre
zent comerțul mondial este îngrădit
de măsurile protecționiste pe care le
iau unele țări, ceea ce creează difi
cultăți într-o perioadă și așa dificilă
pentru economia mondială. Arthur
Dunkel a afirmat, de asemenea, că
la ora actuală situația comerțului și
a balanțelor de plăți a numeroase
țări în curs de dezvoltare rămîne
îngrijorătoare, ceea ce presupune o
participare mai amplă și neîngrădită
a acestora la comerțul mondial.

curs de dezvoltare de statele indus
trializate. Această situație, a arătat
el, reprezintă un factor de tensiune
în lume, fapt relevat și în cadrul
convorbirilor avute cu oficialitățile
de la Paris și Bonn.

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Primul ministru al Austra
liei, Malcolm Fraser, și-a încheiat
vizita la Ciudad de Mexico, în cursul
căreia a avut convorbiri cu preșe
dintele Jose Lopez Portillo. Au fost
abordate în principal modalitățile
de relansare a dialogului NordSud. într-o declarație făcută înainte
de plecare, premierul australian și-a
exprimat speranța că viitoarea întîlnire pregătitoare, din luna octom
brie, din capitala mexicanăi va duce
}a relansarea efectivă a acestui dia<r
log și va contribui prin, aceasta la
soluționarea uneia din marile pro
bleme internaționale actuale, și anume situația dificilă a țărilor
„lumii a treia1*.

noi de energie
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în dezbaterile din Comitetul pre
gătitor, reprezentanții țărilor în curs
de dezvoltare au reliefat, între al
tele, importanța pe care o are pen
tru soluționarea problemelor ener
getice, ca și pentru pacea și securi
tatea mondială, adoptarea unor mă
suri de oprire a cursei înarmărilor,
pentru a se pune capăt uriașei ri
sipe de resurse, inclusiv energetice,
pe care aceasta o reprezintă pentru
întreaga omenire.

privind transformarea Europei de nord
într-o zonă denuciearizată

— Declarația P.C.I. după alege
rile administrative parțiale
ROMA 27 (Agerpres) — La Roma a
fost dat publicității un document al
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian în legătură cu rezultatele alege
rilor administrative parțiale desfășu
rate în țară la 21 și 22 iunie, infor
mează agenția ANSA.
Rezultatele scrutinului — se arată
în document — confirmă faptul că
italienii se pronunță pentru înnoirea
vieții politice a țării, ele indicînd, în
ansamblu, întărirea pozițiilor forțelor
de stingă. Direcțiunea P.C.I. aprecia
ză că rezultatele alegerilor relevă ac
tualitatea cererii de a se crea în țară
un guvern de „alternativă democra
tică", cu participarea activă a parti
dului comunist.
Rezultatele alegerilor administrati
ve, se relevă în document, vor per
mite să se formeze organe de condu
cere locală democratice, de stingă, nu
numai acolo unde acestea au existat
în trecut, ci și în alte orașe și
provincii.

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — La
Ulan Bator a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol. Au fost
examinate problemele supuse spre
discuție primei sesiuni a Marelui
Hural Popular al celei de-a zecea
legislaturi, care se va deschide la 29
iunie.

— Acțiunile regimului rasist de la
Pretoria îndreptate împotriva tineri
lor de culoare s-au intensificat, de
data aceasta ..atenția** fiind acordată
chiar și puținilor studenți negri ad
miși în universități, relatează agenția
France Presse. Astfel, la Johannes
burg au fost arestați cel puțin 10
studenți, printre care se află și
Ghalib Chachalia. președintele So
cietății studenților negri.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt_____

In pregătirea Conferinței O.N.U. pentru sursele
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres)
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au luat sfîrșit lucră
rile celei de-a patra sesiuni a Co
mitetului pregătitor al Conferinței
O.N.U. pentru sursele nOi și regene
rabile de energie. Participanții la
sesiune au continuat elaborarea
proiectului programului de acțiune
și a celorlalte documente care ur
mează să fie supuse dezbaterii la
viitoarea conferință de la Nairobi.

Poziția U.R.S.S. față de propunerea

Plenara C.C. al P.C. Francez Plenara C. C. al Partidului Noi arestări în R.S.A.
PARIS 27 (Agerpres) — La Paris
Popular Revoluționar Mongol JOHANNESBURG 27 (Agerpres).
a avut loc plenara C.C. al Partidu
lui Comunist Francez. în cadrul

Dialogul Nord-Sud în centrul unor
consultări politice internaționale
LONDRA 27 (Agerpres). — Primul
ministru al Canadei, Pierre-Elliott
Trudeau, aflat în vizită oficială la
Londra, a avut vineri convorbiri cu
primul ministru britanic, Margaret
Thatcher, și cu ministrul de externe,
lordul Carrington. în cursul între
vederilor au fost abordate o serie de
probleme
internaționale
actuale,
printre care situația din Orientul
Mijlociu și din sudul Africii, pre
cum și dialogul Nord-Sud. Totodată,
s-a efectuat un schimb de opinii cu
privire la ordinea de zi a viitoarei
reuniuni la nivel înalt a principale
lor state occidentale industrializate,
ce va avea loc în zilele de 20 și 21
iulie, la Ottawa.
*
într-o conferință de presă desfă
șurată după ebhybhbfH, Țfiidfeâti â
precizat că țara să se pronunță pen
tru continuarea eforturilor in vede
rea relansării dialogului Nord-Sud,
care să ducă la o înlăturare a ma
rilor decalaje ce separă țările în

că Reagan se supără. Ei și ? Doar nu
am să iau imediat poziție de drepți"
— a spus președintele Mitterrand.
Ministrul francez al relațiilor ex
terne, Claude Cheysson, a calificat
poziția Statelor Unite privind prezen
ța miniștrilor comuniști în guvernul
francez drept „inacceptabilă și cel
puțin surprinzătoare". El a subliniat
că există o contradicție între decla
rația Departamentului de Stat și de
clarațiile ce i-au fost făcute în
această chestiune în cursul vizitei pe
care a efectuat-o la începutul lunii
iunie la Washington.
Maxime Gremetz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Fran
cez, a arătat, la rîndul său, că „pro
blemele guvernului francez sînt pro
blemele poporului francez. Există o
nouă majoritate, in care comuniștii
au ocupat locul ce li se cuvine.
Există un guvern de uniune a stîngii
— nimic mai normal decit acest
lucru".

întărirea poziției
forțelor de stingă
din Italia

I

DIALOG GRECO—PORTUGHEZ.
A luat sfîrșit vizita oficială de
patru zile la Lisabona a președin
telui Greciei, Constantin Karamanlis. Oaspetele grec a avut convorbiri cu președintele Portugaliei,
generalul Antonio Ramalho Eanes,
și cu primul ministru, Francisco
Pinto Balsemao. Dialogul grecoportughez s-a referit la probleme
ale relațiilor bilaterale, abordindu-se totodată aspecte legate de ce
rerea Portugaliei de aderare la
Piața comună, aderare prevăzută în
principiu pentru anul 1984.

CUBA ȘI MEXICUL au semnat,
la Havana, un acord cu privire la
colaborarea în domeniul planifică
rii dezvoltării economice și soaiale.
Potrivit documentului, organizațiile
de resort din cele două țări vor
proceda la schimburi de experiență
și de date statistice și vor colabora
în activitatea de elaborare a pla
nurilor economice.

PENTRU STĂVILIREA CURSU
LUI DOLARULUI, Banca federală
a R.F. Germania — Bundesbank —
a fost nevoită să intervină oficial,
pentru prima oară în ultimele
săptămîni, plasînd pe piață 22,4 mi
lioane de dolari cu scopul de a îm
piedica o creștere prea accentuată
a cursului monedei americane. Vi
neri, aceasta se stabilise la 2,3990
mărci vest-germane, față de 2,3775
mărci, joi.

LA MOSCOVA A FOST SEM
NAT ACORDUL privind schimbul
de mărfuri și de plăți pe anii 1981
—1985 între U.R.S.S. și Cuba. Po
trivit documentului, volumul co
merțului bilateral va spori în ur
mătoarea perioadă de cinci ani cu
50 la sută.
SCĂDEREA POPULAȚIEI UR
BANE IN S.U.A. In ultimii zece
ani, americanii au părăsit în nu
măr tot mai mare zonele urbane,
ceea ce a dus la o reducere cu
0,6 la sută a populației din 284
orașe ale S.U.A. Numai New Yorkul a fost părăsit de 860 000 de per
soane, reprezentînd o reducere de
11 la sută a populației orașului.
Situații similare s-au înregistrat și
la Detroit., Chicago, Boston. Buf
falo, Philadelphia, Pittsburg, At
lanta, Birmingham, New Orleans.
DEFICIT. Balanța comercială a
S.U.A. a înregistrat în luna mai —
potrivit datelor Ministerului Co
merțului — un deficit de 3,44 mi
liarde dolari. Aceasta face ca pe
primele cinci luni ale anului defi
citul cumulat al acestei balanțe să
ajungă la 15,9 miliarde dolari.

INVESTIȚII. în acest an, volu
mul investițiilor în industria bri
tanică se va reduce cu 3,5 la sută,
s-a anunțat oficial la Londra. Si
tuația cea mai dificilă se înregis
trează în industria siderurgică,
unde volumul investițiilor s-a re
dus cu 3(rla sută.

ȘOMAJUL IN R.F.G. Institutul
pentru economie mondială al Uni
versității din Kiel (R.F.G.) esti
mează că anul viitor numărul șo
merilor înregistrați oficial în R.F.
Germania se va ridica, în medie,
la 1,7 milioane. Potrivit unui raport semestrial al institutului, pînă
la sfîrșitul anului în curs șomajul
în R.F.G. va atinge 1,5 milioane, în
contextul unei „depresiuni economice ce se va prelungi și în
1982“.

I

Protest la O.N.O. ’ Siriei

BONN 27 (Agerpres) — întrunit la
Lahnstein, Congresul federal al Tine
rilor Socialiști — organizația de ti
neret a Partidului Social-Democrat
din R.F. Germania — a adoptat o
rezoluție în care se pronunță hotărît
împotriva aplicării deciziei N.A.T.O.
privind amplasarea de noi rachete
americane cu rază medie de acțiune
în unele țări vest-europene. Agenția
D.P.A. precizează că rezoluția cheamă
guvernele țărilor N.A.T.O. să-și
revoce aprobarea pentru staționarea
unor noi arme nucleare în Eurooa
occidentală, pentru a deschide astfel
calea unei reduceri a armamentelor
atomice pe continent și pentru a
pune in funcțiune un proces de
dezarmare de amploare. Totodată,
Tinerii Socialiști se pronunță în fa
voarea unei Europe denuclearizate.

in legătură cu acțiunile
Israelului in regiunea Golan
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Misiunea permanentă a Siriei pe
lingă Națiunile Unite a adresat, din
însărcinarea guvernului sirian, o notă
de protest secretarului general al
O.N.U., Kurt Waldheim, în legătură
cu „metodele de teroa-e și presiune**
practicate de autoritățile de ocupație
israeliene în regiunea Golan, infor
mează agenția France Presse. în notă
se menționează că autoritățile israe
liene îi obligă pe sirienii din teri
toriul ocupat „să renunțe la naționa
litatea lor și să obțină documente de
identitate israeliene".
Documentul apreciază că. prin aceste practici, Israelul violează Carta
O.N.U. și principiile dreptului inter
național. Secretarul general al O.N.U.
a fost rugat să adopte măsuri pentru
a se pune capăt acestei situații.

LOCURI DE MUNCĂ, NU RACHETE!
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SATELIT. în Uniunea Sovietică
a fost lansat un nou satelit artifi
cial al Pămîntului din seria „Ekran“, destinat retransmiterii emi
siunilor televiziunii centrale sovietice spre punctele colective de recepție a prograiyelor respective.

l

I
I

■
|

i
i

Marș de protest împotriva proiectelor de amplasare de noi rachete nucleare
în Europa. Participanții la marele marș al păcii spre Londra poartă o
machetă a unei rachete pe care stă scris : „Locuri de muncă, nu război 1"
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Acțiunea unită și conlucrarea popoarelor
’
.
’
. .
LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII i pot opri agravarea situației internaționale
încordarea vieții internaționale pune tot mai grav în pericol
libertatea și independența popoarelor, existența și viitorul omeni
rii, însăși civilizația mondială. In aceste condiții, apar mai necesare
ca oricînd unirea și conlucrarea tot mai strînsă a popoare
lor, a forțelor înaintate pentru oprirea agravării situației inter
naționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere,
colaborare, independență și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU
tare imprimă, cum se arată în ex
punere, un caracter deosebit de com
plex și contradictoriu evoluțiilor ac
tuale.
într-adevăr, pe fundalul agravării
crizei economice mondiale, în spe
cial a celei petroliere și energetice,
și în condițiile accentuării crizei politico-sociale a lumii capitaliste, se
conturează o intensificare a activi
tății de consolidare și reîmpărțire a
sferelor și zonelor de influență în
lume. Vechea politică imperialistă de
asuprire și dictat, de nesocotire a
aspirațiilor spre dezvoltare de sine
stătătoare a popoarelor continuă să
se manifeste cu virulență sporită,
în arsenalele statelor se acumulează
noi’ arme de distrugere în masă, in
clusiv rachete nucleare, în timp ce
spirala cheltuielilor militare a atins
un nivel fără precedent, în prezent
ritmul de creștere a alocațiilor pen
tru înarmări depășind pe cel al in
vestițiilor pentru producția de pace,
ceea ce aruncă pe umerii popoare
lor poveri tot mai greu de supor
tat. Intrate în a opta lună, negocie
rile reuniunii de la Madrid bat încă
pasul pe loc, neînregistrîndu-se
vreun progres notabil în elaborarea
documentului final. Focare vechi de
conflicte, cum ar fi cel din Orien
tul Mijlociu, cunosc o primejdioasă
reactivizare. Israelul intensificîndu-și acțiunile agresive în zonă,
cum a fost cazul cu recentul
atac asupra Irakului.
Persistă
sau se agravează situațiile con-

Tinerii Socialiști
vest-germani
sînt împotriva
eurorachetelor

I

Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Document de înaltă valoare teore
tică și practică, care fundamentează
proiectele cutezătoare de dezvoltare
a patriei în noul cincinal, de adîncire a democrației muncitorești și
creștere a bunăstării materiale și
spirituale a poporului, expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la
marele forum’al clasei noastre mun
citoare înfățișează, in același timp,
pe larg, un tablou realist al situa
ției internaționale actuale, reafirmă
pozițiile principiale, consecvente ale
României socialiste în ce privește
căile de soluționare. în conformitate
cu interesele și aspirațiile tuturor
popoarelor planetei, a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, des
chide noi orizonturi pentru crește
rea și mai puternică a aportului
partidului și țării noastre la promo
varea cauzei generale a păcii, înțe
legerii și colaborării.
întreg ansamblul analizei făcute de
secretarul general al partidului asu
pra fenomenelor vieții internaționa
le este dominat de aprecierea pri
vind confruntarea dintre cele două
tendințe diametral opuse : pe de o
parte, tendința politicii de destin
dere și independentă, de colaborare
și pace, iar pe de altă parte, ten
dința politicii imperialiste de forjă,
dominație șl război, de încălcare a
libertății și independentei popoarelor.
Constituind, in ultimă instanță, con
ținutul esențial al epocii noastre, ex
presie a luptei dintre nou și vechi pe
plan internațional, această confrun

cel mai important pentru aceste
țări este angajamentul pe care este
gata să și-l asume Uniunea Sovie
tică — a arătat în continuare L. I.
Brejnev. Aceasta nu exclude posi
bilitatea de a analiza și alte citeva
măsuri referitoare la propriul nos
tru teritoriu, în regiunea învecinată
zonei demiclearizate din nordul Eu
ropei. Uniunea Sovietică este gata
să dezbată această problemă cu țările
interesate".
■fc
După cum
transmite agenția
France Presse, primul ministru al
Suediei, Thorbjoern Faelldin, a cali
ficat declarațiile drept „un element
nou și binevenit".
Ministrul danez al afacerilor ex
terne, Kjeld Olesen, a declarat că
este gata să considere drept pozitive
propunerile conducătorului sovietic.
Șeful diplomației finlandeze, Paavo
Văyrynen, a calificat drept „con
structive și pozitive" declarațiile lui
L. I. Brejnev.
Ministrul norvegian de externe,
Knut Frydenlund, a relevat că su
gestiile sovietice
constituie un
„element nou**.
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1N CAPITALA AUSTRIEI a avut
loc o amplă demonstrație de protest
împotriva continuării cursei înar
mărilor și planurilor NATO de
amplasare a noi rachete nucleare
cu rază medie de acțiune in unele
țări vest-europene. Au participat
comuniști, socialiști, catolici, re
prezentanți ai organizațiilor democratice, de tineret.

PLOI TORENȚIALE IN MEXIC.
Mai multe provincii din sud-estul
Mexicului au rămas izolate de res
tul țării datorită inundațiilor pro
vocate de ploile torențiale din ultimele zile. Cele mai mari daune au
fost înregistrate în localitatea
Huajuapan de Leon, statul mexican
Oaxaca, unde. sute de case au fost
pur și simplu măturate de pe su
prafața pămîntului de viituri.

MOSCOVA 27
(Agerpres). —
„Uniunea Sovietică are o atitudine
pozitivă și concretă față de propune
rea privind transformarea Europei
de nord într-o zonă denuciearizată
și este gata să-și asume angaja
mentul de a nu folosi arma nu
cleară împotriva țărilor din nordul
Europei care vor face parte din
zona denuciearizată, adică vor re
nunța la producerea, obținerea și
amplasarea pe teritoriile lor a armei
nucleare" — a declarat Leonid
Brejnev, președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., in
tr-un interviu acordat ziarului fin
landez „Suomen Sosialidemokraatti**
și transmis de agenția T.A.S.S. „O
asemenea garanție din partea Uniu
nii Sovietice ar putea lua forma
unui acord multilateral, cu participa
rea ei, sau a unor acorduri bilate
rale cu fiecare din țările aparținînd
acestei zone. In ce ne privește, sin
tem gata să facem acest lucru în
orice moment".
„Garanțiile de a nu folosi arma
nucleară împotriva țărilor care fac
parte din această zonă constituie un
lucru principal, dar, fără îndoială,

flictuale sau litigiile din Africa, Asia
de sud-est și din alte regiuni ale
globului. Pe diferite meridiane se
înregistrează o recrudescență a ac
tivităților fasciste și neofasciste, se
multiplică actele de terorism, se ex
tinde propaganda rasistă, șovină,
anticomunistă. Adîncirea decalajelor
dintre țările bogate și cele sărace
sporește instabilitatea politică și
economică mondială.
înfățișînd deschis, cu toată limpe
zimea, aceste realități, avertizînd
asupra pericolelor pe care le compor
tă, secretarul general al partidului nu
subestimează, ci, dimpotrivă, pune
pregnant în evidență și cealaltă la
tură a evoluției mondiale, procesul
afirmării tot mai viguroase a voin
ței popoarelor de a pune capăt po
liticii imperialiste și colonialiste, de
asuprire, dominație și imixtiuni, de
a se dezvolta liber și independent,
de a colabora în pace și prietenie.
Relevînd ponderea și influența crescînde ale forțelor progresiste, antiimperialiste în determinarea cursului
dezvoltării contemporane, expunerea
subliniază rolul tot mai important al
țărilor socialiste — care obțin succe
se de seamă pe calea progresului economic și social, a politicii de pace
și colaborare — rolul mișcării comu
niste și muncitorești, al mișcării de
eliberare, al tinerelor state indepen
dente, al tuturor forțelor revoluțio
nare. al opiniei publice înaintate de
pretutindeni.

Din întreaga expunere se desprin
de perspectiva profund generatoare
de optimism că, in ciuda actualelor
fenomene negative din viata inter
națională, există posibilitatea reală ca
mersul evenimentelor să se îndrep
te pe un făgaș pozitiv, ca procesul
destinderii să fie reluat și consolidat,
ca popoarele să determine rezolvarea
tuturor problemelor litigioase prin
mijloace pașnice și nu prin recurge
rea la arme, ca ele să-și impună tot
mai mult voința de a trăi într-o
lume a înțelegerii și conlucrării, să-și
afirme tot mai puternic dreptul su
veran de a-și hotărî singure desti
nele — condiție hotărîtoare a asigu
rării destinderii și păcii.
Firește, superioritatea potențială a
forțelor păcii și progresului nu se
poate materializa în virtutea simplei
existențe a acestor forțe. Afirmarea
acestei superiorități, transformarea
posibilității in realitate efectivă im
pun și reclamă înlăturarea oricărui
spirit de pasivitate, eforturi energi
ce, neobosite pentru unirea tuturor
forjelor, pentru întărirea conlucrării
și colaborării lor, pentru mobilizarea
tuturor mișcărilor și curentelor in
măsură să oprească actualele tendin
țe primejdioase, să readucă viața in
ternațională pe o cale constructivă,
în acest sens, expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu se constituie in
tr-un înflăcărat îndemn adresat po
poarelor, maselor largi de pretutin
deni — adevăratele creatoare ale is
toriei — de a-și intensifica con
lucrarea pentru a pune capăt poli
ticii de forță și cursei înarmărilor,
pentru a apăra dreotul suprem la
viață și la pace al fiecărui locuitor
al Terrei.
„Sintem încredințați, arăta tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU, că în
tărirea solidarității tuturor acestor
forțe — atit pe plan național, cit și
pe arena mondială — acțiunile uni
te ale tuturor popoarelor pot de
termina un curs nou în viața in
ternațională, pot bara calea încordă
rii și războiului, pot asigura destin
derea, pacea și cooperarea in întrea

ga lume. In miinilc popoarelor stă
pacea, stă insăși civilizația noastră 1
Avem deplina convingere că po
poarele vor ști să impună pacea și
independența tuturor națiunilor !“.
Tocmai in acest spirit, Partidul
Comunist Român, clasa muncitoare,
întregul nostru popor dezvoltă con
tinuu colaborarea și solidaritatea cu
partidele comuniste și muncitorești,
cu muncitorimea din toate țările —
forța socială cea mai înaintată, ste
garul popoarelor în promovarea prie
teniei și colaborării internaționale —
cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele democratice,
progresiste din noile state indepen
dente, cu mișcările de eliberare na
țională. cu forțele revoluționare, cu
mișcările care acționează pentru
pace și destindere.
Activitatea neobosită a României
socialiste, a președintelui ei în slujba
păcii mondiale se bucură de o una
nimă recunoaștere și prețuire in
ternațională, o mărturie grăitoare în
acest sens fiind primirea, chiar în
aceste zile, de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu a înaltei distincții și a
înaltului titlu de „Om al anului 1980 —
pentru pace", care vine să se adauge
celorlalte prestigioase distincții simi
lare conferite de-a lungul anilor, ca
un profund omagiu adus personali
tății sale de proeminent om de stat
al vremurilor noastre.
Așa cum a reafirmat în mod
solemn secretarul general al parti
dului de la tribuna celui mai demo
crat forum al oamenilor muncii din
România, toate aceste forfe. popoare
le întregii lumi pot fi sigure că
România socialistă. Partidul Comu
nist Român sînt hotărîte să facă to
tul și în viitor pentru a-și aduce
contribuția la realizarea unei politici
noi de destindere, independență și
pace, a unei lumi în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta liber, să
poată să-și făurească viitorul cum
dorește, o lume a dreptății și li
bertății.

Romulus CĂPLESCU
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Vacanțe insolite
Merge lumea în concedii, merge, La munte, la mare, la deal, la
șes și la podiș, la lacuri, bălți, fluvii și izvoare — după preferințe,
Merge lumea în stațiuni turistice, localități balneare și sate de
vacanță, la hoteluri, cabane, vile, corturi, în campinguri, cu caiavane
și rulote. Se odihnește lumea, înoată, se bronzează, se tratează, face
excursii, pescuiește, doarme, citește, se plimbă, fotografiază, se dis- I
trează — după preferințe și posibilități.
Să-i compătimim, deci, pe vilegiaturiștii lui „Iris '80". Pe care îi
așteaptă altfel de vacanță, nu dintre cele mai plăcute: în loc de
soare, de aerosoli și ozon - un concediu la întuneric, adică sub pămînt,
cu aerisire artificială și bronzaj la becul electrogeneratorului. Cu apă V
stătută în canistre în loc de izvor cristalin de munte și cu meniu foarte
apetisant din conserve și biscuiți uscați.
Au însă un avantaj: protecția pereților blinda'i, de oțel nichelat.
Pentru că „Iris '80" nu este nici hotel, nici, vilă sau cort, ci adăpost
antiatomic, de uz personal și familial, cu intrare separată, confort
fizico-chimic și vedere la stradă fără. Prospectele îl laudă ca primul
adăpost popular - prețul e doar de 30 000 de franci — se poate
instala oriunde, după preferințe și posibilități, în propria curte sau
grădină (unii plantează legume, alții plantează adăposturi).
Firma constructoare spera că „Irisurile" se vor vinde ca pîinea
caldă, că peste tot pămîntul va fi sfredelit și împănat cu găuri ca o felie
de schweitzer, dar visul frumos nu s-a împlinit: au fost cumpărate doar
cîteva zeci, oferite acum diept garsoniere pentru a petrece „un con
cediu original", „ieșit din comun", cu senzații insolite.
E drept, întunericul de sub pămînt nu-i chiar atît de negru: noua
lume a umbrelor își are distracțiile ei. La Arcey, în departamentul Doubs,
s-a deschis „Gregory Club" — primul restaurant antiatomic din lume.
Sola subterană, cu pereții din beton și plăci de oțel, are 40 de mese
la care se servesc cîrnați conservați în plastic, legume uscate in vid i
și rehidratate, plus cafea liofilizată — o masă într-atît de foarte deli
cioasă încît jalnicii comeseni, cînd revin la suprafață din restaurantul
apocalipsului, regretă că nu și-au adus sandviciuri de-acasă.
in statele Oregon sau Montana mai interesante decît rezervațiile tu
ristice ale indienilor au devenit noile rezervații - ale albilor. Care s-au
răspîndit cu miile în aceste state cu văi adinei, păduri întinse și, mai
ales, cu grote săpate în stîncă, trăind retrași și timorați în adăoosturi,
mereu surescitați, mereu bănuitori, cu degetul pe trăgaciul carabinei.
Senin, calm și zîmbitor în biroul său însorit este dl. William Pier, de
la firma californiană „Pier & Pier", care îi aprovizionează și care s-a
specializat în desfacerea de „rații alimentare pentru supraviețuire",
combinezoane și salopete antiradiații, ochelari cu lentile infraroșii.
Comercializarea fricii este foarte rentabilă, firma și-a încheiat anul
fiscal cu un beneficiu de milioane de dolari.
...Și uite-așa, chiar fără ciuperca neagră-portocalie, uraniul încătu
șat in miezul rachetelor a început să producă o categorie inedită de
victime: sărmanii refugiați subpămînteni, bieții oameni pe care psihoza
înarmărilor și nevrozele anxioase îi transformă în troglodiți ai cavernelor. *
Și e păcat. Pentru că planeta noastră, oricum ar fi, cu toate defec
tele ei, e totuși prea frumoasă ca să devină planeta cîrtițelor...
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