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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In jitia de 29 iunie a 'avut'loc, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. i

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

X. Proiectul Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii Socialiste 
România în cincinalul 1981-1985.

2. Proiectul Planului de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare pe perioada 1981-1985.

La lucrările plenarei au participat, ca invitați, 
primi-secretari ai comitetelor județene de partid, 
cadre din ministere, instituții centrale și organiza
ții de masă, redactori-șefi ai presei centrale care 
nu sînt membri ai Comitetului Central.

In cadrul dezbaterilor din plenară au luat cuvin-, 
tul tovarășii : loan Sîrbu, Iulian Ploștinaru, Gheor- 
ghe Pop, Ion Petre, Haralambie Alexa, Ion Cîrcei, 
Vasile Mușat, Gheorghe Cilibiu, Pavel Aron, Mihai 
Marina, Ion Catrinescu, Leonard Constantin, An
gelo Miculescu, loan Avram, Gheorghe Caranfil, 
Virgil Trofin, Ion Pățan, Trandafir Cocîrlă, Ion 
Iliescu, Emilian Dobrescu, Dumitru Popa.

in cuvîntul lor, vorbitorii au subliniat că ampla 
dezbatere a celor două proiecte de plan în ca
drul celui de-al 'll-lea Congres al consiliilor oa
menilor muncii din industrie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și finanțe și al celui de-al 
ll-lea Congres al consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii din industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea apelor ilustrează 
cu deosebită pregnanță profundul democratism ce 
caracterizează societatea noastră socialistă, practi
ca promovată consecvent de conducerea partidu
lui, de secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de largă consultare cu făuritorii de 
bunuri materiale și spirituale în problemele esen
țiale ce privesc dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre socialiste, documentele purtînd astfel girul 
tuturor oamenilor muncii, al întregului popor.

Vorbitorii au apreciat că proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România și proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în 
cincinalul 1981-1985 corespund pe deplin orientă

rilor Congresului al Xll-tea al P.C.R.. și asigură 
trecerea într-o etapă nouă, superioară, a înfăp
tuirii Programului partidului de edificare a soție- 
tații socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Referindu-se la sarcinile importante ce decurg 
din proiectul planului cincinal, vorbitorii au subli
niat o serie de măsuri menite să contribuie la 
gospodărirea rațională și valorificarea superioară 
a potențialului material și uman al societății noas
tre. Participanții la discuții au făcut, totodată, pro
puneri, sugestii și observații în legătură cu unele 
prevederi ole proiectelor de plan supuse dezba
terii.

Comitetul Central a dat o înaltă apreciere con
tribuției personale a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ta elaborarea proiectelor de plan dezbătute de 
plenară, evidențiind și cu acest prilej 'rolul determi
nant al secretarului general al partidului, președin
tele republicii, în fundamentarea obiectivelor dez
voltării economice și sociale a țării.

Plenara consideră că înfăptuirea prevederilor ce
lor două proiecte de plan va accelera dezvoltarea 
țării atît în domeniul bazei tehnico-materiale, cit 
și al organizării societății, al îmbunătățirii condi
țiilor de trai ale maselor, al înfloririi învățămîn- 
tului, științei și culturii. Plenara a exprimat hotă- 
rîrea clasei noastre muncitoare, a țărănimii și In
telectualității,,a organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor celor ce muncesc din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce decurg din aceste importante do
cumente.

Plenara a aprobat, in unanimitate, proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste România, în cincinalul 
1981-1985 și proiectul. Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare pe perioada 
1981-1985 și a hotărît să fie supuse dezbaterii 
și aprobării Marii Adupări Naționale.

Plenara a aprobat desemnarea tovarășului 
Gheorghe Roșu ca membru al Colegiului Central 
de Partid.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
prevederile proiectelor de plan corespund intru 
totul hotârîrilor Congresului al Xll-lea al partidu
lui, fiind asigurate toate mijloacele materiale ne
cesare realizării lor, desigur în condițiile îndepli
nirii de către fiecare minister, de către fiecare 
ramură, centrală și întreprindere a sarcinilor de 
producție. Orice neindeplinire o planului, atît glo
bal, cit și sortimental, creează greutăți realizării 
planului in alte ramuri și pe ansamblu.

în aceiași mod - o spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu -- trebuie abordată problema realizării 
producțiilor agricole. Nivelurile de producție stabi
lite în plan se depășesc în prezent într-un mare 
număr de unități agricole de stat și cooperatiste 
și deci ele nu numai că pot fi-realizate, dar chiar 
și depășite dacă in fiecare județ se adoptă măsu
rile corespunzătoare.

S-a subliniat că producția de petrol, cărbune, 
minereuri, ca și in agricultură, poate fi mărită ne
limitat, avindu-se in vedere cererile și necesitățile 
de astfel de produse. In celelalte sectoare, dez
voltarea producției trebuie să se încadreze strict 
in prevederile planului, deoarece atît importul de 
materii prime, cit și celelalte mijloace au fost co
relate cu nivelurile stabilite. S-a relevat că impor
tante rezerve există în industria mică, precum și 
în sfera serviciilor către populație, unde prevede
rile pot fi depășite, avindu-se in vedere ca aceasta 
să nu determine creșterea consumurilor de materii 
prime și materiale, ci să conducă la mai buna 
folosire a resurselor existențe și, mai cu seamă, 
să permită utilizarea mai rațională a forței de 
muncă.

Referindu-se la unele propuneri și observații 
făcute in plenară privind realizarea de noi obiec
tive de investiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că ceea ce s-a prevăzut în plan reprezintă 
nivelul maxim. Am pornit - a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de la necesitatea de a nu 
mai crea, in acest cincinal, platforme industriale 
noi, urmind să se termine lucrările la cele exis
tente, care să fie dotate corespunzător și totodată 
să se asigure funcționarea celor intrate în pro
ducție la maximum de capacitate.

(Continuare în pag. a Vil-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceausescu, ieri a avut loc
Plenara Consiliului Național al Frontului 

Democrației și Unității Socialiste
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, luni după-amiază 
au avut loc lucrările plenarei Consi
liului Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Plenara a dezbătut .și aprobat pro
iectul Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1981—1985, in lu
mina expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al ll-lea al 
Consiliilor oamenilor muncii.

tn cadrul plenarei au luat cuvîntul 
tovarășii Nicolae Mărculescu'. mais
tru iurnaiist la Combinatul siderur
gic Hunedoara, Gheorghe Mihoc, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Marina Pandrea, 
președintele Comitetului județean 
Argeș al O.D.U.S., Ion Mahu, mun
citor la Combinatul de utilaj greu 
Iași. Monica Munteanu. inginer la 
întreprinderea metalurgică Aiud. Iu- 
liu Fejes. secretar al Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară, Violeta Zamfirescu, scriitor, 
•Iustin Moisescu, patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române,. Aurelia Dănilă, 
președintele Consiliului județean 
Cluj al F.D.U.S., Mihai Dulea, pre
ședintele Consiliului județean Brașov 
al RD.U.S.. Margareta Hedwiga 
Hauser, redactor-șef al editurii „Kri- 
terion", membru al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate germa
nă, Gheorghe Florescu, președintele

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae CeaușescuStimați tovarăși și prieteni,A? dori, într-o scurtă sinteză, să subliniez importanța adoptării de către Consiliul Național al Frontului Democrației și, Unității Socialiste a planului de dezvoltare economică socială a României în perioada 1981—1985.Dezbaterea și aprobarea în plenara Consiliului Național a planului cincinal exprimă în mod elocvent preocuparea și dorința societății noastre socialiste ca toate programele, întreaga noastră activitate să fie expresia Voinței unanime a tuturor categoriilor sociale, a tuturor sectoarelor vieții e- conomico-sociale românești, a voinței întregului nostru popor. Or, tocmai Frontul Democrației și Unității Socialiste reprezintă, prin componența sa, unitatea deplină a poporului nostru sub conducerea politică a Partidului Comunist Ro

mân. (Aplauze puternice, îndelun
gate).Proiectul de plan pe care l-am adoptat astăzi și care va fi mii ne prezentat Marii Adunări Naționale asigură realizarea hotăririlor Congresului al Xll-lea al partidului, realizarea obiectivului fundamental strategic de trecere a țării noastre de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la stadiul de țară mediu dezvoltată. Dealtfel, trebuie să spunem că în multe domenii România realizează, pe locuitor, producții materiale la nivelul multor țări dezvoltate, iar din punct de vedere al dezvoltării generale a științei, învățămîntului și culturii, al altor domenii considerăm că am ajuns — de ce să n-o spunem, fără să ne îngîmfăm — chiar am depășit multe țări dezvoltate, mai cu seamă în ce privește conținutul, spiritul noii științe, al noului învățămînt și culturi, puse în slujba întregii națiuni. 
(Aplauze îndelungate).De asemenea, și din punct de vedere al producției materiale, al nivelului de trai — fapt pe care l-am mai menționat cînd am adoptat noul plan cincinal —, trebuie să subliniez că ne situăm la un nivel destul de ridicat, România aflîndu-se printre primele 10 țări în ce privește consumul de calorii pe locuitor. Aceasta înseamnă că și în acest domeniu am parcurs un drum important și că, realmente, viața materială și spirituală a poporului nostru și-a ridicat nivelul. Poporul nostru, stăpîn pe destinele sale, își făurește viața așa cum o dorește, prin muncă, prin voința sa, fiind convins că numai și numai pe calea socialismului iși are asigurate și viitorul luminos, și libertatea, și independența. 
(Aplauze îndelungate).Nu doresc să mă refer la cifre. Ele vă sînt cunoscute. în planul cincinal 1981—1985 trebuie să realizăm o nouă calitate a muncii și vieții, o afirmare puternică a știin

Comitetului județean Caraș-Severin 
al O.D.U.S.

Vorbitorii, exprimînd totala adezi
une față de prevederile proiectului 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării în actualul 
cincinal, au subliniat contribuția de
terminantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea planului, 
care corespunde liniilor directoare 
adoptate de Congresul al Xll-lea al 
partidului, cerințelor fundamentale 
aie dezvoltării societății românești in 
această perioadă. Participanții la dez
bateri au arătat că acest document 
materializează concepția strategică a 
conducătorului partidului și statului 
nostru privind asigurarea dezvoltării 
dinamice și echilibrate în continuare 
a economiei naționale, în condițiile 
sporirii eficienței întregii activități și 
ale realizării programului de ridi
care a bunăstării generale a între
gului nostru ponor. înaintării tot 
mai hotărîte a României pe calea 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Evidențiind marile succese obți
nute in dezvoltarea economico-socia
lă a țării în cincinalul precedent, 
succese care stau la temelia progra
mului de dezvoltare a țării in perioa
da 1981—1985, cei care au luat cu
vîntul au. relevat, totodată, profun
dele transformări politico-sociale 
care au dus la dezvoltarea și adînci- 
rea democrației socialiste, la îmbu
nătățirea permanentă a conducerii 
societății.Plenara și-a însușit în unanimita

ței, culturii, a noului în toate domeniile de activitate.Putem spune că toate prevederile planului merg în această direcție. Acum, esențialul este să acționăm cu toate forțele pentru realizarea iui. Avem asigurate condițiile tehnice și materiale necesare îndeplinirii cu bune rezultate a planului, dar, mai cu seamă, avem un popor minunat, constructori entuziaști ai orânduirii. socialiste — muncitori, țărani, intelectuali, alte categorii sociale — ei constituind de fapt garanția sigură că tot ceea ce ne propunem în acest plan se va realiza. Ceea ce am înfăptuit pînă acum, cu toate greutățile și lipsurile, demonstrează cu putere forța clasei noastre muncitoare, a poporului nostru, reprezintă garanția că nimic nu ne va împiedica să înfăptuim programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Știm bine că, pentru a ne putea concentra eforturile în direcția progresului continuu al patriei, avem nevoie de pace, de destindere. Tocmai de aceea, România acționează ferm pe plan internațional pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Desigur, acordăm o mare atenție relațiilor cu țările socialiste, cu vecinii noștri în primul rînd, dar sîntem conștienți că numai în condițiile unei politici internaționale democratice, bazată pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța, România, ca și alte state, își va putea concentra forțele progresului economico-social, bunăstării și fericirii.De aceea, trebuie să facem totul și pe plan internațional pentru a contribui la politica de destindere, de independență națională și de pace. (Aplauze puternice, uraie ; 
se scandează „Ceaușescu — pace!“).Am vorbit pe larg la Congresul consiliilor oamenilor muncii despre perfecționarea conducerii și dezvoltarea democrației noastre socialiste. Avem un cadru democratic larg. Pornim de la necesitatea ca toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor să participe direct, în formele pe care le-am creat, la elaborarea programelor de dezvoltare, la elaborarea politicii interne și externe a patriei noastre. în acest cadru, aș dori să menționez rolul important al Frontului Democrației și Unității Socialiste, al organismelor sale, care coordonează și unesc toate categoriile sociale și toate organizațiile și organismele din statul nostru într-o direcție unică. în fond, am putea spune că tocmai Frontul Democrației și 

te concepțiile ideologice, sarcinile 
practice și indicațiile cuprinse in 
expunerea de excepțională valoare 
politică și științifică prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al II-lea al consiliilor oame
nilor muncii și a hotărît să adopte 
acest document ca program de ac
tivitate al F.D.U.S., al O.D.U.S.; al tu
turor organizațiilor de masă, obștești 
și profesionale componente,

în unanimitate, plenara a expri
mat deosebita bucurie și satisfacție 4 
pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de președinte 
al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, văzind în acest act de 
voință muncitorească garanția sigu
ră a mersului înainte al României 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului, al întăririi inde
pendenței și suveranității naționale.

Manifestindu-și totala adeziune 
față de aceste documente, vorbitorii 
s-au angajat, în numele organizați
ilor, al colectivelor de oameni ai 
muncii pe care îi reprezintă, săi 
transpună în practică indicațiile cu
prinse în magistrala expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu la re
centul forum ai clasei nbastre mun
citoare, să acționeze cu fermitate 
pentru îndeplinirea planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, să-și aducă 
întreaga contribuție la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al Xll-lea al 
partidului și ale celui de-al II-lea
(Continuare in pag. a Vil-a)

Unității Socialiste constituie expresia celei mai largi democrații, a reprezentării tuturor categoriilor sociale, indiferent de convingere Aici sînt uniți, într-o simbioză puternică, și comuniști și necomu- niști, oameni cu diferite concepții filozofice, dar cu o singură convingere : aceea de a servi poporul, de a servi patria, socialismul și comunismul ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Fără nici o îndoială că problemele pe care le avem de soluționat nu vor fi ușoare. Necesită eforturi — și materiale, și umane, și de gîndire. Trebuie să fim pe deplin conștienți că este necesar să acționăm cu toată forța, într-o deplină unitate, să găsim cele mai bune căi pentru a folosi, mijloacele de care dispunem în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare mai rapidă a patriei, de ridicare pe o treaptă superioară a gradului de civilizație a națiunii noastre, a bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze puternice). în această direcție, consider că toate organizațiile și organismele, de orice fel, din cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste trebuie să-și facă un titlu de onoare de a lucra cu toate forțele și, oricare ar fi problemele de soluționat, să acționeze cu răspundere față de popor, față de viitorul patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am subliniat toate acestea pentru că succesele din cincinalul trecut, din întregul deceniu al anilor ’70—’80 sînt rezultatul acestei unități și al activității tuturor categoriilor sociale, organizațiilor și organismelor din Frontul Democrației și Unității Socialiste, care au înfăptuit neabătut politica Partidului Comunist Român — atît internă, cît și internațională. Dau o înaltă apreciere activității tuturor organizațiilor componente Frontului Democrației și Unității Socialiste și imi exprim ferma convingere că vom acționa, cu toții, într-o unitate și mai puternică, în slujba idealurilor de bunăstare și fericire ale poporului, a idealurilor socialiste, de întărire continuă a patriei noastre, a independenței și suveranității sale. (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și min- dria !“).Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, organizațiilor pe care le reprezentați, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate șl multă fericire ! (Aplauze puternice, uraie prelungite).Declar închise lucrările plenarei noastre. Spor la muncă, tovarăși ! (Aplauze și uraie puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).
MESAJE DE FELICITARE DIN ÎNTREAGA TARĂ 
ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN PAGINILE IV-V

DOCUMENTE ADOPTATE DE CEL DE-AL II-LEA CONGRES 
AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 

HOTĂRÎREA
Congresului al ll-lea al consiliilor oamenilor muncii 

din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor 
și finanțe

CHEMAREA
celui de-al ll-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor 

și finanțe

APELUL PENTRU PACE 
adresat de Congresul consiliilor oamenilor muncii 

tuturor popoarelor
ÎN PAGINILE ll-III
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HOTĂRÎREA
Congresului al II-lea al consiliilor oamenilor muncii din industrie, 

construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțeCel de-al doilea Congres al consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, convocat din inițiativa secretarului general al partidului, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a constituit un eveniment de covîrșitoare importanță în viața so- cial-politică a patriei noastre, în dezvoltarea și adîncirea democrației muncitorești, în afirmarea mai puternică a rolului clasei muncitoare, clasă -care — în calitatea sa de proprietară a mijloacelor de producție și producătoare a bunurilor materiale — participă activ și nemijlocit la conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Actualul Congres — cel mai democratic forum de conducere al clasei muncitoare, componentă esențială în sistemul democrației noastre socialiste — la care au participat peste 11 000 de oameni ai muncii — demonstrează cu putere rolul hotărîtor pe care îl are clasa muncitoare în societatea noastră, , faptul că ea își îndeplinește cu cinste, sub conducerea partidului, rolul și misiunea sa istorică de clasă conducătoare a întregii noastre națiuni, aceasta constituind o garanție sigură a dezvoltării economico-sociale a țării, a apărării și întăririi necontenite a libertății și independenței patriei noastre în drumul său victorios pe calea socialismului și comunismului.Cel de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii se impune, prin hotărîrile adoptate, ca un moment de excepțională însemnătate pentru realizarea obiectivelor care stau în fața națiunii noastre în cea de-a doua etapă a înfăptuirii programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Congresul dă o înaltă apreciere rolului și contribuției hotărîtoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii generale a partidului nostru de dezvoltare armonioasă a țării, la perfecționarea continuă, originală, a sistemului democrației socialiste, așa cum a fost el edificat în ultimul deceniu și jumătate, în strînsă legătură cu cerințele și problemele care au apărut în fiecare etapă a construc- | ției socialiste.Congresul consiliilor oamenilor mun- i| cii aprobă în .unanimitate Expunerea cu privire la dezvoltarea economico- socială a Rdmârîiâi “fii1 diiftlhâlul 1981- 1985, creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii, dezvoltarea democrației muncitorești, socialiste, în patria noastră, prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind-o drept un model de strălucită analiză științifică a rolului clasei muncitoare în transformarea revoluționară a societății românești, a nivelului de dezvoltare la care a ajuns economia noastră socialistă, a sarcinilor ce revin oamenilor muncii în actualul cincinal și în perspectivă. Congresul dă, totodată, o înaltă apreciere concluziilor cuprinse în cuvîntul rostit de secretarul general al partidului la încheierea lucrărilor marelui forum al clasei muncitoare.Congresul își însușește în întregime Indicațiile și orientările formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și hotărăște să le adopte ca program de lucru pentru activitatea de viitor a consiliilor oamenilor muncii și a celorlalte organe de conducere colectivă, pentru întreaga noastră clasă muncitoare, pentru toți oamenii muncii, în vederea perfecționării muncii acestora, a creșterii contribuției lor la conducerea și buna gospodărire a întreprinderilor, a tuturor unităților economice, la activitatea generală de dezvoltare economico-socială a țării, la îndeplinirea prevederilor actualului cincinal.Congresul hotărăște ca aceste importante documente să stea, de asemenea, la baza întregii activități a ministerelor și organelor economice centrale, organizațiilor de partid, de stat și obștești.Congresul își exprimă deplina satisfacție pentru realegerea, ca președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin votul unanim 

și entuziast dat de cei peste 11 000 de participant la Congres, care au exprimat voința milioanelor de oameni ai muncii pe care îi reprezintă în organele de conducere colectivă. Aceasta ilustrează, o dată mai mult, încrederea deplină a națiunii noastre în partid, în secretarul său general, deosebita prețuire de care se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu în rîndul celor ce muncesc, pentru neobosita activitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, pentru binele poporului român, progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.Desfășurîndu-și lucrările în condițiile în care poporul nostru a încheiat cu succes realizarea cincinalului 1976— 1980 și se află angajat cu toate forțele în înfăptuirea obiectivelor primului an din cincinalul 1981—1985, Congresul consiliilor oamenilor muncii a dezbătut și adoptat noi măsuri, care să dea un și mai mare impuls participării oamenilor muncii la dezvoltarea puternică a autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare, în condițiile sporirii atribuțiilor adunărilor generale, ale organelor de conducere colectivă, ale mobilizării acestora la îndeplinirea integrală a hotărîrilor Congresului alXII-lea al partidului, în vederea creșterii avuției naționale, a nivelului de viață, material și spiritual al poporului, pentru ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a patriei noastre socialiste.Cel de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii a reliefat succesele remarcabile obținute în toate domeniile de activitate în perioada dintre cele două congrese, rezultatele înregistrate în prima etapă de înfăptuire a Programului partidului, îndeosebi în cincinalul recent încheiat, care înscrie noi și însemnate progrese în evoluția mereu ascendentă înregistrată de națiunea noastră în ultimii 15 ani — perioada cea mai rodnică și mai bogată în realizări din întreaga istorie a țării.în deceniul 1970—1980 industria s-a dezvoltat într-un ritm susținut; pe ansamblu, producția industrială a crescut de circa 3 ori ; producția netă a înregistrat un ritm mediu anual de 11,6 ; fondurile fixe au ajuns la peste 1 870 miliarde lei, fapt ce a creat condiții pentru sporirea venitului național și pe această bază asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării economico-sociale a țării, ridicării nivelului de trai al întregului popor. 'Rezultatele obținute îh creșterea producției industriale se datoresc amplificării procesului de creștere a nivelului tehnic al producției, extinderii tehnologiilor moderne, asimilării unor noi tipuri de utilaje, instalații, mașini, materiale și bunuri de larg consum.Importante progrese s-au înregistrat în creșterea productivității muncii, sporirea gradului de prelucrare și valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, proces care a influențat favorabil reducerea costurilor de producție.în aceeași perioadă, volumul total al investițiilor în economia națională a crescut de la 67,1 miliarde lei la 186,4 miliarde lei.Un însemnat progres a înregistrat agricultura, ramură în care producția a sporit de 1,6 ori, într-un ritm mediu anual de 4,7 la sută, asigurîndu-se astfel aprovizionarea industriei cu materii prime și a populației cu produse agro- alimentare.Ca rezultat al creșterii în ritm susținut a tuturor ramurilor economiei naționale și a cerințelor populației, transporturile și telecomunicațiile au înregistrat o puternică dezvoltare. •O contribuție de" seamă la progresul general al societății și la realizările obținute de poporul nostru a avut-o știința, care a soluționat probleme de o deosebită importanță privind modernizarea economiei ; s-a realizat, totodată, o mai strînsă legătură între cercetarea științifică și tehnologică, precum și a proiectării cu cerințele producției.Pe baza dezvoltării potențialului productiv în toate ramurile economiei naționale, în cursul ultimelor două cincinale venitul național a înregistrat o creștere medie anuală de 9,2 la sută, asigurîndu-se astfel resursele necesare 

dezvoltării economico-sociale și a mijloacelor pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.' în cincinalul 1976— 1980 au fost create un milion de noi locuri de muncă, din care mai mult de jumătate în industrie; retribuția reală a personalului muncitor a crescut cu 29 la sută, față de circa 20 Ia sută cît era prevăzut în Cincinalul 1976—1980, iar pe întregul deceniu veniturile totale ale populației s-au dublat. -Congresul a apreciat că dezvoltarea rapidă și armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, creșterea avuției naționale, a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii de la orașe și sate reprezintă rodul unor ani de muncă eroică a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, constituind totodată o puternică manifestare a forței creatoare a poporului, a hotărîrii sale de a înfăptui obiectivele politicii științifice a partidului.Congresul a examinat cu deosebită răspundere politică și a aprobat proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României în cincinalul 1981—1985, elaborat sub directa îndrumare și cu contribuția esențială a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind că direcțiile și obiectivele sale, care corespund hotărîrilor și orientărilor Congresului al XII-lea al partidului, vor asigura progresul economico- social neîntrerupt al țării, trecerea în- tr-o nouă etapă, superioară, în înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.De asemenea, Congresul a dezbătut' și aprobat celelalte documente aflate pe ordinea de zi, a căror înfăptuire va duce la creșterea ritmului de modernizare a economiei naționale, organizarea științifică a producției și a muncii, sporirea și mai accentuată a productivității, a eficienței întregii activități, la ridicarea în continuare a nivelului de trai, material și spiritual, a calității vieții tuturor celor ce muncesc.Dezbătînd cu exigență planul național unic de dezvoltare economico-socială a României în cincinalul 1981— 1985, modalitățile de transpunere în viață ăorientărilor și indicațiilor din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii sublifiiază necesitatea ca întreaga muncă de conducere colectivă să fie subordonată realizării unei noi calități în toate domeniile de activitate, unirii eforturilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și activitatea financiar-bancară.în acest scop, Congresul hotărăște ca pe primul plan al activității consiliilor de conducere ale ministerelor și organelor centrale, ale*  consiliilor oamenilor muncii din unitățile economice, să stea preocuparea privind identificarea căilor și soluțiilor pentru folosirea cu eficiență tot mai înaltă a puternicului potențial de care dispunem în industrie și celelalte ramuri, pentru promovarea unei politici ferme de gospodărire a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, aplicarea riguroasă a noului mecanism economico-finau- ciar, în vederea realizării programului de creștere continuă a nivelului de trai al poporului.înfăptuirea prevederilor cincinalului 1981—1985 pune în fața oamenilor muncii, a organelor de conducere colectivă din centralele, unitățile de producție și cercetare-proiectare din ramura industriei extractive sarcini deosebit de importante privind .intensificarea activității de descoperire și punere în valoare a noi zăcăminte de substanțe minerale utile și de elaborare a tehnologiilor de valorificare cît mai complexă a materiilor prime, inclusiv a celor cu conținuturi mai sărace, de utilizare într-o proporție mai mare a cărbunilor și șisturilor bituminoase, precum și a potențialului hidroenergetic în producția de energie electrică și termică a țării.Congresul hotărăște să se acționeze mai sistematic pentru valorificarea su

perioară a resurselor materiale și energetice, încadrarea strictă în consumurile normate, pentru tipizarea normelor de consum a produselor, liniilor și instalațiilor tehnologice.Congresul pune în fața organelor de conducere colectivă sarcina realizării ritmice a producției fizice și producției nete, a producției marfă vîndută și încasată, care necesită valorificarea integrală a potențialului tehnic de care dispun unitățile, a capacității creatoare a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor.în fiecare sector sau ramură, în toate întreprinderile industriale, organele de conducere colectivă trebuie să-și sporească atenția și preocupările pentru îmbunătățirea calității, asigurarea nivelului tehnic și funcțional al produselor, creșterea parametrilor tehnico-ca- litativi și competitivi ai acestora.în domeniul comerțului exterior, Congresul pune în fața organelor de conducere colectivă din ministere, centrale, unități economice și întreprinderile de comerț exterior sarcina amplificării și diversificării schimburilor comerciale și a cooperării economice internaționale, asigurării unui echilibru între import și export, în scopul realizării unei balanțe comerciale active. Realizarea cu prioritate în toate unjtățile a sarcinilor de export în structura, sortimen- tația și la parametrii calitativi din contracte trebuie să constituie o datorie patriotică a fiecărui om al muncii participant la autoconducerea muncitorească.Dezbătînd cu spirit de înaltă răspundere modalitățile de transpunere în viață a Programului privind organizarea și normarea științifică a producției, a celorlalte activități și creșterea productivității muncii în perioada 1981—1985, program elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Congresul cere ca toate organele colective de conducere să pună un accent deosebit pe realizarea sarcinilor din acest program, privind în principal extinderea pe scară largă a automatizării și mecanizării, a lucrului, la mai multe mașini, pe îmbunătățirea asistenței tehnice; se impune, totodată, ca fiecare om al muncii să-și ridice continuu nivelul pregătirii sale profesionale, să militeze pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate domeniile vieții economico-sociale.Congresul a primit cu deosebită satisfacție și a hotărît să se treacă ne- întîrziat la aplicarea măsurilor cuprinse în Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind perfecționarea în continuare a cointeresării materiale a oamenilor muncii, în sensul extinderii, în toate domeniile producției materiale— industrie, agricultură, construcții, transporturi, în cercetare și proiectare— a principiilor acordului global, pentru a se realiza" creșterea puternică a productivității muncii și, pe această bază, a veniturilor obținute din muncă.Creșterea accentuată a eficienței economice necesită ca fiecare consiliu al oamenilor muncii să acționeze cu toată fermitatea pentru reducerea cheltuielilor de producție, îrideosebi a celor materiale, prin încadrarea strictă în consumurile normate, înlocuirea procedeelor tehnologice învechite, mari consumatoare de materii prime, materiale și energie, pentru înlăturarea oricărei risipe.Congresul apreciază că participare^ directă a oamenilor muncii la autocon- ducere și autogestiune impune ca fiecare întreprindere, secție, atelier, fiecare om al muncii să cunoască precis ce produce, cît consumă și cu ce cheltuieli ; pentru aceasta, consiliile oamenilor muncii trebuie să organizeze astfel activitatea în întreprinderi incît bugetul de venituri și cheltuieli să constituie instrumentul principal în aplicarea autogestiunii la toate nivelurile, să asigure gospodărirea cu maximă eficiență a mijloacelor materiale și financiare încredințate, realizarea la termen și în sortimentația din contracte a producției, condiții de bază atît pentru menținerea echilibrului între încasări și plăți, cît și pentru aplicarea fermă a noului mecanism economico-finan- ciar.

Pentru înfăptuirea integrală și la termen a vastului program de investiții prevăzut pentru cincinalul 1981—1985, Congresul cere consiliilor oamenilor muncii din unitățile de proiectare și de construct!i-montaj să asigure la timp documentația și pregătirea corespunzătoare a lucrărilor — condiții de bază în vederea punerii în funcțiune integral și la termenele planificate a tuturor capacităților. Totodată, se impune să se acționeze cu mai multă fermitate pentru găsirea de soluții constructive moderne, accelerarea industrializării lucrărilor de construcții-montaj, îmbunătățirea calității acestora, a ordinii și disciplinei pe șantiere.Dezvoltarea în ritm susținut a tuturor ramurilor economiei naționale în următorii ani și a cerințelor populației face necesară îmbunătățirea continuă a activității din transporturi și telecomunicații, ramuri în care Congresul cere să se acționeze pentru asigurarea mai eficientă a capacității de transport, a siguranței circulației, organizarea rațională și optimizarea acestora; mecanizarea operațiilor de încărcare-descăr- care, extinderea containerizării și pa- letizării, întărirea ordinii și disciplinei- în muncă a întregului personal.Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor muncii își însușește pe deplin sarcinile și orientările din Programul cu privire la introducerea cuceririlor revoluției tehnico-științifice în toate ramurile economiei și intensificarea progresului tehnic, modernizarea și înnoirea producției în cincinalul 1981—1985. Afirmarea revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate ridică în fața consiliilor științifice ale unităților de cercetare sarcini calitativ noi privind îndeosebi scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producție, dezvoltarea mai rapidă a bazei de materii prime și utilizarea de noi surse de energie din țară, realizarea de mașini și instalații de înaltă productivitate, introducerea de noi tehnologii cu randamente ridicate.Instituțiile și unitățile financiar-ban- care vor exercita un control sistematic asupra activității financiare din fiecare centrală și întreprindere, le vor sprijini activ în stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate pentru accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, reactualizarea prețurilor .pentru utilizarea cu. eficiență. sporită a fiecărui leu,, pentru ca unitățile să asigure realizarea integrală.a beneficiilor planificate.Congresul dă o înaltă apreciere Pro- gramului-directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții, elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. întocmit în deplină concordanță cu politica generală a partidului nostru și în strînsă corelare cu dezvoltarea economico-socială a țării, programul situează în centrul atenției omul cu nevoile sale, satisfacerea mai deplină a cerințelor tuturor membrilor societății, în condițiile creșterii veniturilor din muncă și din fondurile sociale de consum ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în strînsă concordanță cu consumurile de bunuri fundamentate științific.Desfășurat într-un profund spirit de lucru, de analiză critică și autocritică a activității organelor de conducere colectivă, de relevare a neîmplinirilor care s-au manifestat în stilul și metodele lor de muncă, Congresul a luat act cu satisfacție și a aprobat pe deplin măsurile prezentate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia perfecționarea activității acestora, în sensul sporirii atribuțiilor adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii, în deplin consens cu creș-' terea tot mai accentuată a rolului conducător al clasei muncitoare în societatea noastră, corespunzător noii etape de dezvoltare pe care o parcurge țara noastră.Convins de necesitatea că și în acti-. vitatea organelor de conducere colectivă trebuie să se realizeze trecerea neîntârziată la o nouă calitate, Congresul și-a însușit ideile și orientările secretarului general -al partidului privind îm

bunătățirea activității adunărilor generale ale oamenilor muncii, a celorlalte organe de conducere colectivă, perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă, mobilizarea energiilor și capacităților fiecărui membru la realizarea sarcinilor ce revin acestor organisme ale democrației muncitorești.Congresul a hotărît ca adunările generale ale oamenilor muncii, consiliile oamenilor muncii să-și sporească considerabil atribuțiile în conducerea activității economice și sociale ale întreprinderilor, în utilizarea superioară a potențialului tehnic și uman, a mijloacelor materiale și financiare, îh discutarea propunerilor de numire a cadrelor de conducere din unitățile economico-sociale, în aprobarea primirii noilor încadrați în întreprinderi sau instituții, în aprobarea propunerilor de sancționare sau îndepărtare a persoanelor care încalcă normele de ordine și disciplină, nu-și fac datoria de oameni ai muncii în mod corespunzător, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului la toți indicatorii.Ținînd seama de importanța hotărî-, toare pe care o are existența unui but® climat de muncă asupra rezultatelor producției, Congresul hotărăște ca organele de conducere colectivă de la toate nivelurile să se preocupe mai mult de aplicarea întocmai a măsurilor stabilite în domeniul soluționării problemelor sociale ale colectivelor de muncă, ale fiecărui om al muncii, realizării măsurilor cuprinse în programul aprobat în acest sens de Congres.Congresul hotărăște, totodată, ca adunările generale ale oamenilor muncii, consiliile oamenilor muncii să asigure întărirea controlului muncitoresc, al oamenilor muncii, aplicarea corectă, întocmai, a legilor țării, a tuturor celorlalte acte normative care să creeze cadrul desfășurării, în condiții de înaltă eficiență, a întregii activități economice și sociale, determinînd astfel creșterea contribuției fiecărui colectiv de muncă la sporirea necontenită a venitului național și a avuției sociale — bază trainică pentru dezvoltarea pe mai departe a întregii noastre societăți, pentru sporirea nivelului de trai material și cultural al tuturor oamenilor muncii, al întregului nostru popor.Congresul dă o înaltă apreciere contribuției creatoare, originale a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea, pe baza realităților din România socialistă, a tezaurului universal al teoriei și practicii construcției socialiste și aprobă tezele de mare valoare științifică cu privire la definirea statului socialist drept stat al democrației muncitorești, care corespunde pe deplin noilor realități sociale, caracterului real al democrației, libertății și umanismului revoluționar promovate de orînduirea noastră socialistă.
★Exprimînd întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului, Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor muncii asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, fără deosebire de naționalitate, vor acționa cu hotărîre și consecvență revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a hotărîrilor adoptate, în vederea transpunerii în viață a obiectivelor făuririi unei economii moderne, de înaltă eficiență și randament, ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Congresul își exprimă convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, sub conducerea încercată a partidului, va dovedi aceeași înaltă capacitate organizatorică și putere de muncă' pe care le-a probat în nenumărate rînduri, asi- gurînd progresul și înflorirea patriei noastre socialiste, prosperitatea întregului nostru popor, înfăptuirea sarcinilor hotărîtoare ale Congresului al XII-lea, astfel îneît în anii actualului cincinal România să depășească stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare și să devină o țară socialistă mediu dezvoltată.

Mă aflu sub puternica impresie a 
desfășurării lucrărilor Congresului al 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii cînd aștern aceste rînduri. Eram 
în mină în timp ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezenta expunerea docu
mentată. plină de miez și înțelep
ciune, în fața reprezentanților oame
nilor muncii din țara noastră, de 
fapt un amplu program al muncii 
și creației întregului nostru popor în 
următorii ani. Seara am luat cunoș
tință, prin intermediul radioului și 
televiziunii, de conținutul expunerii. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbea 
deschis, cu o impresionantă forță de 
convingere, așa cum ne-a vorbit și 
nouă, minerilor, cînd a fost în mij
locul nostru. în abatajele de la Lu- 
penl și în cele de la Vulcan și Paro- 
șeni.

Ni se cere nouă, minerilor, să ne 
sporim eforturile în vederea reali
zării in întregime a planului produc
ției de cărbune, creșterii productivi
tății muncii și a calității producției. 
Producție mai mare nu ca un scop 
în sine, ci pentru că. mai mult ca 
orieînd. în plină criză energetică 
mondială, țara noastră are nevoie de 
mai mult cărbune și pentru că putem 
să realizăm acest deziderat avind 
create toate condițiile tehnice nece
sare. Azi avem la Lupeni 10 com
plexe de susținere și tăiere mecani
zată a cărbunelui, utilaje de mare 
productivitate, adevărate uzine sub
terane, zeci de combine de abataj și 
înaintări. Cu o asemenea zestre teh
nică și printr-o bună organizare am

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
IDEI DE IMPORTANȚĂ PRACTICĂ DEOSEBITĂ DESPRINSE DIN EXPUNEREA 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
reușit ca pînă la data apariției aces
tor rînduri să obținem peste preve
derile planului la zi aproape 40 000 
tone cărbune cocsificabil. Numai în 
zilele congresului, cînd ortaci de-ai 
noștri ne-au reprezentat în marele 
forum al muncitorilor, am dat pa
triei, suplimentar, peste 500 tone căr
bune cocsificabil. Stimulați de aces
te succese, am pornit la lucru mai 
hotăriti, cu mai mult elan, pentru a 
da tării mai mult cărbune.

Comparînd realizările noastre cu 
cerințele formulate de Congresul al 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii. ne dăm seama că trebuie să ac
ționăm și mai perseverent pentru 
punerea în valoare a resurselor in
terne de care dispunem, pentru folo
sirea deplină a tehnicii moderne. în 
vederea obținerii unor sporuri mai 
mari la producția de cărbune. Sînt 
multe lucruri de spus în această pri
vință. Eu o să mă refer la unul esen
țial : folosirea intensivă, Ia parame
trii proiectați, a tehnicii din dotare.

Minerii de la Lupeni, ca și noi. cei 
din sectorul 4, cel mai mare sector 
din Valea Jiului, considerat a fi și 
cel mai mecanizat din țară, au ob
ținut productivități de vîrf în extrac

ția de cărbune, introducind pentru 
prima oară în patria noastră repa
rarea complexelor mecanizate în

„Este necesar, este pe deplin posibil 
să realizăm în întregime planul 

la producția de cărbune"
DOVEDEȘTE PRIN FAPTE HARNICUL COLECTIV 

de la Întreprinderea minieră lupeni

subteran. Se exclude. în acest fel, 
transportul complexului la suprafață 
pentru reparații și apoi reintroduce
rea Iui în subteran. S-ar consuma 
în gol citeva zeci de zile numai pen

tru transportul utilajelor. Iată că 
noi' efectuăm acum reparația capi
tală în mină, în atelierul special 

amenajat, cu cea mai înaltă tehnică, 
cu bancuri de. probă, pentru toate 
secțiile. Acolo, la mare adîncime, 
sub pămînt, reparăm și repunem în 
funcțiune „uzinele subterane". In 

acest an, numai în sectorul nostru 
două complexe mecanizate vor fi re
parate. Prin repararea unui singur 

complex în subteran se creează con
diții de a produce în plus 35 000— 
40 000 tone cărbune. Iată de ce con
sider aceasta ca o însemnată rezervă 
internă ce stă la îndemîna fiecărui 

colectiv minier din Valea Jiului, din 
țară, care fdlosesc complexe meca
nizate și cred- că ar fi de un real 
folos pentru economie valorifica
rea ei.

Pentru folosirea la capacitatea 
proiectată a tehnicii din dotare noi 
acționăm, așa cum ne-a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în vederea 
mai bunei organizări a producției și 
a muncii, perfecționării pregătirii 
profesionale și creșterii numărului 
de mineri-tehnicieni capabili să mi- 
nuiască tehnica, să contribuie din 
plin la perfecționarea tehnologiilor 
de lucru, la intensificarea procesului 
de mecanizare și automatizare a 
producției.

Știm că în sistemul autoconducerii 
muncitorești un loc deosebit de im
portant il ocupă inițiativa muncito
rească. In prezent, brigăzile conduse 
de Constantin Popa, Teodor Boncalo, 
Grosu Paul. Constantin Lupulescu 
obțin productivități mai mari cu 2—3 
tone de cărbune pe post. Pornind de 
la experiența lor în organizarea pro
ducției și întărirea disciplinei în 
muncă, preocuparea noastră este să 
extindem această experiență, în așa 
fel ca în toate brigăzile dotate cu 

complexe mecanizate să obținem 
randamente superioare — cale sigu
ră de creștere masivă a producției 
de cărbune.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
* Ceaușescu în expunerea făcută la 

recentul congres al clasei muncitoa
re, de o mare importanță este pu
nerea în valoare a noi rezerve. în
deplinirea riguroasă a planului la 
pregătirile miniere. Sintem hotărîți 
să continuăm în ritm mai susținut 
lucrările de pregătire — la care avem 
deja un avans de 50 m 1 — să punem 
în valoare noi rezerve de cărbune, 
în așa fel ca și in anii viitori să 
avem certitudinea unor producții 
mari.

Noi, minerii din Lupeni, avem 
asigurate toate condițiile pentru a 
crește și mai mult product .a de căr
bune, în așa fel incît să sporim con
tribuția noastră la realizarea produc
ției planificate de cărbune pe anul 
în curs și pe întregul cincinal, iar 
în acest an să ne situăm pe primul 
loc în întrecerea lansată de ortacii 
noștri din Paroșeni. Acesta e=te răs
punsul nostru, al minerilor din Lu
peni, la îndemnurile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a' da patriei cît mai 
mult cărbune.

Alexa FURDUI
secretar al comitetului de partid, 
sectorul 4, întreprinderea 
minieră Lupeni
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CHEMAREA
celui de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii din industrie, 

construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțeCongresul consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, desfășurat în zilele de 24—26 iunie 1981 — Ia puțin timp după ce am aniversat jubileul a șase decenii de existență glorioasă a Partidului Comunist Român — a prilejuit o amplă și aprofundată analiză a modului în care organele de conducere colectivă, toți oamenii muncii au acționat pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, ale primului Congres al consiliilor oamenilor muncii, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cu privire la dezvoltarea economico-socială a țării. Totodată, pe baza Directivelor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, au fost dezbătute și aprobate sarcinile pe care le avem de realizat în perioada 1981 — 1985, în industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și în domeniul financiar, a căror înfăptuire va asigura ca țara noastră să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare, intrînd în rîndul statelor mediu dezvoltate din punct de vedere economic.Expresie vie a adîncirii continue a democratismului orîn- duirii socialiste, a creșterii rolului conducător al clasei muncitoare în întreaga viață economică și politică a țării, Congresul a stabilit principalele direcții de acțiune pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a rolului adunărilor generale și al consiliilor oamenilor muncii, pentru perfecționarea necontenită a activității organelor de conducere colectivă, în deplin consens cu cerințele noii etape de dezvoltare a societății noastre.într-o atmosferă de fierbinte patriotism, noi, reprezentanții clasei muncitoare, dînd glas voinței unanime a întregului ; *opor,  dragostei și încrederii nețărmurite nutrite de națiunea noastră socialistă față de partid și conducerea sa, am îndeplinit, cu deplină satisfacție și toată hotărîrea, înaltul mandat politic de a-1 realege ca președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii pe primul muncitor al țării, cel mai stimat și iubit fiu al clasei muncitoare, al partidului, al întregului popor — tovarășul Nicolae Ceaușescu.însuflețiți de orientările și indicațiile de importanță majoră date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul nostru, ferm angajați să îndeplinim neabătut hotărîrile adoptate de acest mare forum al democrației muncitorești, adresăm tuturor muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, cercetătorilor, economiștilor, tuturor lucrătorilor din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe — fără deosebire de naționalitate — chemarea înflăcărată de a ne concentra toate energiile, elanul muncitoresc, capacitatea de creație, de a face totul pentru a transpune întocmai în viață obiectivele mobilizatoare ale planului cincinal, pe care l-am dezbătut și aprobat — etapă hotărîtoare în înfăptuirea luminosului Program al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
Muncitori, maiștri, tehnicieni, 

ingineri din întreprinderile 
industriale !Congresul vă cheamă să munciți cu hărnicie, pasiune, pricepere și hotărîre revoluționară, cu înaltă răspundere politică pentru a realiza întocmai obiectivele economice fundamentale, ritmurile prevăzute de creștere a producției materiale, productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, creșterii eficienței întregii activități.Unul din principalele obiective ale întregii voastre activități trebuie să-l constituie folosirea intensă a puternicului potențial productiv de care dispune în prezent economia, în vederea îndeplinirii ritmice, lună de lună, a planului producției fizice și producției nete, a producției-marfă vîndută și încasată. în acest scop, Congresul vă cere să acordați maximă atenție utilizării cu indici superiori a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor, realizării în cele mai bune condiții a programelor stabilite de aprovizionare cu materii prime și materiale din țară, cu piese de schimb și subansamble, respectării graficelor de întreținere și reparații, îmbunătățirii organizării producției și muncii, întronării ordinii și disciplinei în toate compartimentele aparatului productiv.Pornind de la necesitatea ca, în acest cincinal, venitul național să crească într-un ritm superior celui stabilit pentru produsul social — de 7,2 la sută în medie pe an față de 6,2 la sută, sînteți chemați să acționați cu maximă eficiență pentru o valorificare superioară și gospodărire rațională a tuturor resurselor de muncă și materiale, în fiecare întreprindere, uzină, fabrică, secție, atelier, la fiecare loc de muncă — condiție hotărîtoare pentru realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate.

Congresul vă cere să nu precupețiți nici un efort în preocuparea pentru lărgirea bazei de materii prime a țării, intensifi- cînd tot mai mult activitatea de descoperire și punere în valoare a noi zăcăminte de substanțe minerale utile și de elaborare și perfecționare a tehnologiilor de valorificare a tuturor resurselor, inclusiv a minereurilor tu conținuturi mai sărace Munciți cu dăruire pentru descoperirea de noi rezerve de hidrocarburi, creșterea producției și a factorului final de recuperare la țiței și gaze naturale !în vederea asigurării necesarului de energie al țării, acționați cu fermitate pentru perfecționarea condițiilor de exploatare a centralelor electrice, în vederea reducerii continue a consumurilor de combustibil și energie, pentru realizarea în întregime a prevederilor privind producția de cărbuni, pentru îmbunătățirea tehnologiilor de ardere a cărbunelui în centrale, cît și în direcția reducerii pierderilor în transportul de energie electrică ! Acționați, totodată, pentru reducerea consumului de hidrocarburi în producția 'de energie a țării, folosirea într-o proporție sporită a potențialului hidroenergetic, punerea în producție a noilor capacități energetice prin folosirea șisturilor bituminoase, a noilor surse de energie, accentuarea recuperării resurselor energetice secundare !Congresul vă cere să manifestați maximă grijă și în ce privește utilizarea energiei electrice, preocupare statornică pentru diminuarea consumurilor, astfel încît să se asigure, și din acest punct de vedere, o aliniere la randamentele superioare atinse în țările dezvoltate industrial.In acest fel, vom asigura premisele înfăptuirii obiectivului strategic stabilit de Congresul al XII-lea al partidului de a ne satisface complet necesitățile de combustibil și energie, asi- gurînd, din acest punct de vedere, o independență deplină a României în actualul deceniu !Congresul vă adresează chemarea de a lupta pentru creșterea producției de metal și valorificarea lui superioară în industria prelucrătoare, de a vă aduce o contribuție sporită Ia procesul de dezvoltare, în ritm înalt, a producției interne de materij prime și materiale — sector prioritar al economiei noastre naționale, baza dezvoltării sale continue.Pornind de la faptul că, în acest cincinal, majoritatea utilajelor și instalațiilor pentru investiții trebuie realizate în țară, iar construcția de mașini va acoperi aproape jumătate din exportul nostru, vă chemăm să nu precupețiți nici un efort pentru realizarea unor produse de înaltă calitate, competitive, la nivelul performanțelor atinse pe plan mondial !în industriile chimică, lemnului și materialelor de construcții, celulozei și hîrtiei, industria ușoară și în celelalte ramuri și subramuri acționați hotărît pentru adîncirea gradului de prelucrare a materiilor prime, creșterea ponderii sortimentelor noi, cu valoare ridicată, reducerea consumurilor materiale și ridicarea nivelului calitativ al produselor, introducerea și extinderea producției pe baza unor materii prime și materiale locale și a resurselor materiale refolosibile, în vederea creșterii rentabilității și eficienței producției.Congresul vă cere să vă aduceți o contribuție tot mai însemnată la sporirea producției de bunuri de consum — diversificate și de calitate superioară — destinate populației, parti- cipînd, astfel, nemijlocit la înfăptuirea programului partidului de ridicare continuă a nivelului de trai și a calității vieții în România Socialistă !Congresul adresează chemarea patriotică a oamenilor muncii din industrie și celelalte ramuri aile producției materiale de a muhci cu dăruire pentru realizarea unor produse de înalt nivel tehnic și calitativ, competitive cu cele mai bune produse similare pe plan internațional, asigurînd prin aceasta promovarea tot mai largă a exportului produselor românești pe toate piețele lumii, creșterea eficienței economice în acest domeniu ; realizarea planului la producția de export trebuie Să constituie o sarcină prioritară a fiecărui colectiv de oameni ai muncii !Eforturile consacrate ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției trebuie strîns îmbinate cu preocupările pentru reducerea continuă a consumurilor materiale. Congresul vă cere să considerați normele de consumuri materiale și energetice, stabilite prin recenta acțiune de tipizare a producției și normare a consumurilor, drept maxime, și să acționați neslăbit pentru diminuarea lor, prin perfecționarea tehnologiilor, repro- iectarea și înnoirea produselor pe baza unor consumuri materiale cît mai mici.
Muncitori, maiștri, tehnicieni 
și ingineri din construcții!Actualul plan cincinal prevede dezvoltarea și modernizarea a 1100 unități existente și realizarea a aproape 1600 capacități noi importante în industrie și agricultură, construirea altor obiective economice și sociale, printre care circa 900 mii de apartamente. Luați cele mai hotărîte măsuri pentru perfecționarea întregii activități din construcții, pentru creșterea

productivității muncii, industrializarea și ieftinirea lucrărilor, buna gospodărire a utilajelor și materialelor, pentru terminarea cît mai grabnică a investițiilor începute, prin intensificarea ritmului de execuție și punerea în funcțiune la timp a tuturor capacităților și obiectivelor prevăzute în plan !
Oameni ai muncii 

din domeniul transporturilor!Exigențele tot mai mari ale dezvoltării economico-sociale a României în perioada 1981—1985 vă solicită să munciți cu tot elanul în vederea ridicării gradului de folosire a mijloacelor din dotarea transporturilor feroviare, rutiere, aeriene și navale, prin optimizarea activității, eliminarea încrucișărilor, reducerea consumurilor de combustibili și carburanți, recuperarea pieselor de schimb și subansamblelor, mai buna organizare a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, care să determine, atît' creșterea vitezei comerciale, cît și a siguranței circulației. Aduceți o contribuție tot mai marș la înfăptuirea programului partidului de îmbunătățire a nivelului de trai al poporului, asigurînd transportului de călători condiții civilizate, un confort sporit, operativitate și regularitate !
Lucrători din domeniul 

circulației mărfurilor 
și al prestărilor de servicii!Directivele Congresului al XII-lea al partidului prevăd importante sarcini în domeniul ridicării calității vieții poporului român. La transpunerea lor în viață sînteți chemați să vă aduceți un aport substanțial, gospodărind cu grijă fondul de marfă, repartizîndu-1 rațional și echitabil în rețea, spre a satisface, Ia un nivel tot mai înalt, necesitățile de consum, științific fundamentate, ale populației, asigurînd totodată și o gamă tot mai diversificată de servicii', de bună calitate, populației.Oameni ai muncii care vă desfășurați activitatea în domeniul comerțului exterior, faceți totul pentru afirmarea mai puternică pe plan internațional a mărfurilor românești, militați cu toată hotărîrea pentru aplicarea neabătută în viață a politicii partidului de dezvoltare a relațiilor economice ale țării noastre cu toate statele pe baza principiilor fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru, luptați pentru realizarea integrală a planului de export pe acest cincinal, asigurînd obținerea unui aport valutar superior pentru acoperirea integrală a importurilor strict necesare producției și realizarea unei balanțe comerciale și de plăți excedentare !

Lucrători din domeniul 
finanțelor!

............................... ■ ................Congresul vă Cheamă să determinați în fiecare unitate eco-‘ nomico-socială sporirea mai accentuată a eficienței activității economice prin reducerea costurilor de producție — îndeosebi a cheltuielilor materiale — și creșterea beneficiilor, urmărind ca, la nivelul întregii economii, să se diminueze continuu ponderea cheltuielilor materiale în produsul social și, astfel, să crească în ritmuri mai rapide venitul național — baza trainică a ridicării nivelului de trai al întregului popor !Vegheați la aplicarea fermă în viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind funcționarea eficientă a noului mecanism economico-financiar, pe baza principiilor autoconducerii muncitorești, autogestiunii și autofinanțării — realizarea produc

ției Ia cel mai înalt nivel calitativ, cu cele mai reduse cheltuieli materiale și de muncă, cu maximum de beneficiu !Acționați pentru creșterea rentabilității, consolidarea echilibrului financiar și monetar în economie pe baza reducerii cheltuielilor de producție și circulație, instaurării unui regim strict de economii și a unei discipline financiare desăvîrșite 1
Specialiști, cercetători, 

oameni de stiintă!In deceniul în care am intrat — care trebuie să devină deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței — Congresul vă adresează chemarea vibrantă de a vă consacra forțele creatoare înfăptuirii programului-directivă aprobat de Congresul al XII-lea pentru afirmarea plenară a revoluției tehnico-știin- țifice, creșterea rolului științei în modernizarea economiei naționale, a întregii vieți sociale și legarea tot mai strînsă a cercetării de producție. Acționați cu toată însuflețirea pentru dezvoltarea mai rapidă a bazei proprii de materii prime și energie, asimilarea de noi produse cu caracteristici superioare, ridicarea calității și nivelului tehnic al producției, generalizarea mecanizării și automatizării proceselor de producție, introducerea unor tehnologii noi, avansate, în toate ramurile productive, care să asigure reducerea simțitoare a consumurilor materiale și energetice, recuperarea și reintroducerea în procesele de fabricație a materialelor' refolosibile !Congresul vă cere să orientați mai bine activitatea de cercetare pe probleme și grupe de probleme, să scurtați durata de cercetare și de trecere de la faza de laborator sau pilot la faza industrială, să formați grupe de cercetare pe produse, care să lucreze direct în unitățile productive !
Muncitori, maiștri, tehnicieni 

și ingineri, membri ai 
consiliilor oamenilor muncii!In spiritul adîncului democratism al orînduirii noastre so- cialiste — promovat cu consecvență de partidul comuniștilor — sînteți învestiți cu mari răspunderi în conducerea destinului unităților economico-sociale, centralelor, ministerelor, al întregii econonfii naționale ! /Congresul vă cere să acționați cu un înalt spirit muncitoresc și revoluționar pentru a asigura buna funcționare a cadrului democratic original creat în economia românească, folosirea deplină a posibilităților pe care el le oferă pentru aplicarea fermă, împreună cu oamenii muncii, a noului mecanism economico-financiar, a principiilor retribuției socialiste întemeiată pe acordul global, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la producția fizică și producția netă, la producția marfă vîndută și încasată, în condițiile sporirii accentuate a productivității muncii, valorificării superioare a resurselor materiale și creșterii eficienței întregii activități economice !In consens cu cerințele oblecțivf ale Creșterii rolului conducător al clasei muncitoare în societatea noastră — corespunzător noii etape de dezvoltare pe care o parcurge România — faceți să sporească cohtribuția adunărilor generale ale oamenilor muncii, consiliilor oamenilor muncii, birourilor executive ale acestora la concentrarea tuturor eforturilor spre realizarea unei noi calități în activitatea economico-socială, impuneți o atitudine fermă față de lipsuri și neajunsuri, luați toate măsurile necesare pentru întronarea unei puternice discipline muncitorești și creșterea răspunderii tuturor colectivelor în conducerea și buna desfășurare a muncii în toate domeniile, asigurați exercitarea controlului maselor de oameni ai muncii asupra tuturor organelor și cadrelor de conducere !

Congresul nostru a dat glas, intr-un mod impresionant, voinței unanime a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a munci cu dăruire patriotică 
pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării noastre spre 
comunism, a noilor orientări, de excepțională valoare principială și practică cuprinse in magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, Președintele — reales în unani
mitate de congres — al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, chezășie a sporirii continue a avuției noastre națio
nale și, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.

Participați cu toată abnegația și puterea voastră de muncă la transpunerea neabătută in viață a hotărîrilor 
Congresului nostru — hotăriri care deschid o largă perspectivă adîncirii, in continuare, a democratismului socialist, mun
citoresc și dau un puternic impuls creator eforturilor clasei muncitoare, ale tuturor celor ce muncesc pentru ridicarea 
pe un plan nou, calitativ superior, a intregii activități economico-sociale, conștienți fiind că, astfel, vă Îndepliniți 
suprema indatorire patriotică de a ridica scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România — pe noi trepte de 
progres și civilizație, de a-i asigura un loc demn în rîndul națiunilor libere, suverane și independente ale lumii!

APELUL PENTRU PACE
adresat de Congresul consiliilor oamenilor muncii tuturor popoarelor

Congresul al H-lea al consiliilor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România, reunind la 
București, în zilele de 24-26 iunie a.c., peste 11 000 
de reprezentanți ai clasei muncitoare, ai oamenilor 
muncii din industrie, construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe, pentru a dezbate și 
adopta planul unic de dezvoltare economico-socială a 
țării in perioada 1981-1985, - pornind de la nece
sitatea și dorința asigurării muncii pașnice, creatoare 
a poporului și creării condițiilor ca fiecare națiune 
să-și poată concentra plenar resursele și energiile 
pentru propria bunăstare și prosperitate și expri- 
mindu-și ingrijorarea față de încordarea existentă 
astăzi in viața internațională, - adresează clasei 
muncitoare, forțelor inaintate, progresiste din în
treaga lume, tuturor popoarelor apelul solemn de 
a-și uni eforturile și a conlucra tot mai strîns pentru 
apărarea bunului cel mai de preț al omenirii - 
pacea.

Accentuarea crizei economice și a contradicțiilor 
dintre state și grupări de state, politica de consoli
dare și împărțire a sferelor de influență, de forță și 
dictat, de amestec in treburile interne ale altor state, 
au creat și creează o mare încordare in viața in
ternațională, punind tot mai grav in primejdie 
securitatea, libertatea și independența popoarelor, 
pacea intregii umanități. In același timp, pe arena 
mondială se afirmă tot mai puternic lupta popoare
lor pentru a pune capăt cu desăvirșire vechii politici 
imperialiste de inegalitate și asuprire, de a se dez
volta libere și suverane, in condiții de pace și 
securitate.

Pornind de la această evoluție deosebit de com
plexă a situației internaționale, Congresul nostru

cheamă toate popoarele să acționeze pentru 
a se pune capăt agravării situației mondiale, 
pentru reluarea și continuarea neabătută a cursului 
spre destindere, de independență și pace, pentru 
întronarea în lume □ unui climat de egalitate și 
respect reciproc, de înțelegere și colaborare rodnică 
intre națiuni.

Președintele României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a prezentat in cadrul Congresului nostru 
o serie de propuneri constructive pentru înlăturarea 
cauzelor agravării situației internaționale, pentru 
soluționarea problemelor fundamentale care con
fruntă omenirea, pentru edificarea unei lumi fără 
arme și fără războaie, pentru instaurarea trainică a 
păcii pe planeta noastră. Prezentînd aceste propu
neri, președintele țării noastre a subliniat cu toată 
tăria, de la înalta tribună a Congresului : „IN 
MIINILE POPOARELOR STA PACEA, STĂ ÎNSĂȘI CIVI- 
LIZAȚIA NOASTRĂ I AVEM DEPLINA CONVINGERE 
CA POPOARELE VOR ȘTI SA IMPUNĂ PACEA Șl 
INDEPENDENTA TUTUROR NAJIUNILOR I"

Este un imperativ arzător al zilelor noastre lupta 
hotăritâ pentru lichidarea conflictelor și stărilor de 
încordare existente in diferite regiuni ale lumii și 
care înveninează atmosfera internațională. Să facem 
totul ca problemele litigioase, conflictele dintre 
state - in orice loc ar fi ele - să fie soluționate 
numai și numai pe calea pașnică, a tratativelor pur
tate in spiritul înțelegerii și respectului reciproc, 
evitîndu-se cu desăvirșire recurgerea la arme, la 
ciocniri militare care nu pot decit să amplifice 
încordarea, să aducă mari daune și suferințe popoa
relor I

Să milităm energie pentru abolirea hotăritâ din 
viața internațională a politicii de forță și de ame

nințare cu forța, care a adus și aduce grave 
prejudicii tuturor popoarelor.

Să facem ca peste tot și în toate împrejurările să 
se respecte dreptul sacru al popoarelor de a-și făuri 
de sine stătător destinele, de a se dezvolta liber 
și independent, fără nici un fel de amestec sau 
ingerințe in treburile sale interne I In condițiile 
actuale, premisa supremă a păcii și destinderii este 
promovarea și respectarea fermă în viața internațio
nală, in relațiile dintre toate statele, a principiilor 
deplinei egalități in drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța.

In epoca noastră, cea mai mare amenințare la 
adresa păcii și securității popoarelor o constituie 
cursa înarmărilor, acumularea in arsenalele lumii a 
unor mijloace de distrugere tot mai perfecționate. 
Sporirea fără precedent a cheltuielilor pentru înar
mări împovărează tot mai greu popoarele și, tot
odată, amplifică nemăsurat pericolul declanșării 
unor conflagrații care pot distruge viața intregii 
omeniri, insăși civilizația clădită de-a lungul mile
niilor.

In interesul păcii și liniștii pe planeta noastră 
trebuie să spunem un NU hotârit inarmărilor I Să ne 
ridicăm cu toată energia împotriva politicii de con
tinuare a cursei inarmărilor, să milităm neobosit 
pentru dezarmare și, in primul rind, pentru dezarmare 
nucleară I

Acționind uniți, să impunem trecerea - pină nu 
este prea tîrziu - la măsuri concrete de dezarmare I

Noi, participanții la cel mai mare forum demo
cratic al muncitorimii române, adresăm in numele 
tuturor oamenilor muncii din România, clasei mun-

citoare, tuturor popoarelor și guvernelor, opiniei 
publice mondiale, chemarea de a acționa cu toată 
energia pentru încetarea creșterii cheltuielilor mili
tare și reducerea acestora, intr-o primă etapă, cu 
cel puțin 10 la sută, pentru diminuarea trupelor și a 
armamentelor, sub un strict control internațional, 
pentru interzicerea manevrelor militare și a de
monstrațiilor de forță la granițele altor state, pre
cum și pentru alte măsuri menite să restabilească 
încrederea intre state, să indepărteze pericolul 
războiului. Considerăm că o importanță deosebită ar 
avea realizarea unei înțelegeri cu privire la crearea 
unor zone pe un perimetru de 10-20 km in interiorul 
fiecărei țări in care să nu mai fie amplasate nici 
un fel de trupe militare sau armamente, in afară 
de cele destinate să asigure paza frontierelor.

Să milităm și să cerem in modul cel mai hotăril 
încetarea amplasării și desfășurării de noi rachete 
nucleare in Europa și trecerea cit mai neintirziată la 
tratative concrete in acest scop I

Interesele păcii, ale asigurării securității și liniștii 
popoarelor, cer in modul cel mai imperios să se 
treacă hotârit de la vorbe, de la declarații de bune 
intenții la fapte, la măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare și dezangajare militară!.

Popoarele, opinia publică mondială trebuie să-și 
facă cit mai puternic auzit glasul pentru a apăra 
dreptul fundamental al oamenilor, al tuturor națiu
nilor - dreptul la viață, la existență liberă, dreptul 
sacru la pace I

Viața, întregul curs al evenimentelor internaționale 
arată că popoarele, masele populare - adevăratele 
făuritoare ale istoriei - trebuie să-și asume un rol 
mai însemnat și să acționeze mai ferm in soluțio
narea tuturor problemelor care privesc pacea și

progresul umanității, intărindu-și continuu solidari
tatea și conlucrarea in afirmarea politicii de destin
dere, de independență națională și de pace I

Să asigurăm soluționarea justă și durabilă a pro
blemelor ce confruntă omenirea cu participarea 
activă, in condiții de deplină egalitate, a tuturor 
popoarelor, a tuturor țârilor, fără deosebire de 
orinduire socială, de mărime sau forță economică și 
militară I

Să acționăm ca Organizația Națiunilor Unite, 
celelalte organizații internaționale să joace un rol 
mai activ in democratizarea relațiilor pe arena 
mondială, în unirea și participarea tuturor națiunilor 
la eforturile pentru respectarea principiilor dreptului 
internațional, pentru promovarea păcii și colaborării 
intre popoare I

Dind glas voinței și hotâririi întregului popor, în 
spiritul intregii politici interne și externe a partidului 
și statului nostru, noi, participanții la cel de-al ll-lea 
Congres al consiliilor oamenilor muncii din România, 
asigurâm popoarele lumii, clasa muncitoare și forțele 
inaintate de pretutindeni că nu vom precupeți nici 
un efort pentru'promovarea neabătută a unei politici 
de pace și colaborare internațională I

Poporul român este ferm convins că in lumea de 
azi existâ puternice forțe capabile să pună stavilă 
evoluției periculoase a evenimentelor spre confrun
tare și război, să asigure pacea și securitatea. Esen
țială este întărirea luptei lor unite I

Să ne unim, deci, forțele și să conlucrăm in modul 
cel mai activ pentru instaurarea pe planeta noastră 
a libertății și independenței tuturor popoarelor, a 
securității fiecărei națiuni, a colaborării și păcii intre 
state, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte I
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MESAJE DE FELICITARE DIN ÎNTREAGA ȚARĂ ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
. , . * .

Sentimente de unanima bucurie și satisfacție pentru 
distincție „Om al anului 1980 - pentru pace" 

conferită președintelui României
însuflețiți de sentimentele de fier

binte dragoste și adîncă recunoștință 
pe care le nutresc față de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, comuniș
tii, toți oamenii muncii din Capitală 
vă adresează, din adîncul inimii, cele 
mai calde felicitări cu ocazia înmî- 
nării distincției „Om al anului 1980
— pentru pace" — se arată în tele
grama trimisă de COMITETUL MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
Noua și prestigioasa distincție cp v-a 
fost conferită ne oferă prilejul de 
a vedea cu deosebită satisfacție și 
bucurie că, la sentimentele noastre 
de adîncă dragoste și recunoștință 
față de dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, se adaugă 
gîndurile solidare ale întregii ome
niri care acordă o deosebită însem
nătate dăruirii, consecvenței și fer
mității cu care militați pentru trium
ful cauzei păcii și progresului în 
lume. Urmînd cu hotărîre exemplul 
dumneavoastră de muncă neobosită, 
consacrată cu nețărmurit devotament 
și înaltă dăruire patriotică. înfloririi 
și propășirii continue a țării, vă în
credințăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu întreaga noastră pricepere 
și energie creatoare pentru a asigura 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce 
ne revin în acest an și pe întregul 
cincinal, pentru sporirea continuă a 
contribuției Capitalei la dezvoltarea 
economico-socială a patriei, la îna
intarea viguroasă a României pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului.

împreună cu toți oamenii muncii 
din patria noastră, comuniștii, în
tregul personal al MINISTERULUI 
DE INTERNE vă exprimă cele mai 
fierbinți și alese simțăminte de dra- 

' goste, de profund respect și nemăr- 
. ginită admirație cu ocazia înmînării 

înaltei distincții „Om al anului 1980 — 
pentru pace“. Unindu-și gîndurile și 
simțămintele cu cele ale întregului 
popor, personalul Ministerului de In
terne își manifestă și cu acest prilej 
adînca mîndrie patriotică, întreaga 
bucurie și fericire de a vă avea în 
fruntea partidului și statului pe dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe comandant suprem, gindi- 
tor și militant revoluționar de excep
ție, personalitate proeminentă a Iu? 
mii contemporane, promotor neobosit 
al idealurilor de pace, libertate, in
dependență și progres ale tuturor na
țiunilor, al dreptului fundamental al 
fiecărui om al planetei noastre — 
dreptul la viață. Omagiului nostru de 
dragoste fîetbirite ' și nețatTOlirlt 
devotament ii adăugăm angajamen
tul ferm de â ne aduce pe deplin 
contribuția la înfăptuirea politicii in
terne și externe â partidului și sta
tului, mifitînd cu vigilență și fermi
tate pentru apărarea valorilor fun
damentale ale socialismului, a inde
pendenței și suveranității patriei.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R., 
se spune : Comuniștii, toți locuitorii 
Albei, cu alese sentimente de înaltă 
prețuire și dragoste fierbinte, vă a- 
dresează iubite conducător, cu prile
jul conferirii distincției „Om al anu
lui 1980 — pentru pace“, cele mai 
calde felicitări, sincere urări de să
nătate și ani îndelungați de viață, 
vie. recunoștință pentru prodigioasa 
activitate pe care o desfășurat! cu 
pilduitor devotament în fruntea 
partidului și statului, pentru binele 
și fericirea națiunii noastre socialis
te, pentru întărirea prieteniei și co
laborării între popoare, apărarea vie
ții pașnice a omenirii.

Personalitatea dumneavoastră pro
eminentă, inițiativele numeroase, de 
largă audiență internațională, acțfu- 
nile practice pe care le promovați în 
sprijinul acestor nobile idealuri, con
tribuția de seamă pe care România 
socialistă o aduce la dezvoltarea 
prieteniei și apropierii între țări și 
popoare, se bucură pe toate meri
dianele de o unanimă apreciere. Ex- 
primînd mîndria profundă pe care o 
încercăm și de această dată, dăm 
glas, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrii neclintite a oa
menilor muncii de pe meleagurile 
Albei — români, maghiari, germani
— de a înfăptui neabătut mărețele 
obiective ale politicii partidului și 
statului nostru, sarcinile de dezvol
tare economico-sociale care le revin.

întreaga noastră națiune a primit 
cu neasemuită mîndrie patriotică 
vestea conferirii înaltei distincții 
„Om al anului 1980 — pentru pace", 
nouă și elocventă ilustrare a imensu
lui prestigiu internațional de care se 
bucură activitatea dumneavoastră 
prodigioasă, consacrată fără preget 
cauzei păcii, prieteniei și colaborării 
între toate popoarele, făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră — se spune în tele
grama COMITETULUI CENTRAL 
AL*  U.T.C. Datorită acestei politici 
originale, consecvente și profund ști
ințifice, la elaborarea căreia dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați avut și 
aveți o contribuție determinantă, au 
fost posibile toate marile înfăptuiri 
cu care ne mîndrim în fața lumii și 
care au sporit fără seamăn faima și 
prestigiul țării noastre pe toate me
ridianele.

Păstrînd necontenit în inimi și cu
get îndemnurile adresate tinerei ge
nerații de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, ne reînnoim și cu acest prilej 
solemn angajamentul nostru tineresc 
și hotărît de a munci și învăța, de a 
acționa cu întreaga cutezanță a tine
reții noastre pentru educarea comu
nistă și revoluționară a tineretului, 
pentru formarea noastră multilate-• 
rală ca patrioți devotați trup și su
flet patriei și partidului, cauzei con
strucției socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scump al României.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIIIOR AL P.C.R. se 
spune : Cu ‘nețărmurită bucurie și 
profundă mîndrie patriotică comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Bihor — români, maghiari și de 
alte naționalități — au luat cunoștin
ță de hotărîrea juriului Adunării 
pentru integrare națională din India 
de a vă conferi înalta distincție „Om 
al anului 1980 — pentru pace".

Aprobăm cu toată căldura inimilor 

noastre întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, profunzimea cu care analizați 
complexitatea proceselor lumii con
temporane, propunerile concrete cu 
care țara noastră, dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, veniți in întîm- 
pinarea celor mai arzătoare probleme 
care frămîntă întreaga omenire. Ne 
angajăm, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a da viață 
istoricelor hotărîri ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, ale 
Congresului al II-lea al clasei noas
tre muncitoare, în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Asemenea întregului nostru popor, 
oamenii muncii din MINISTERUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
își exprimă profunda lor satisfac
ție și justificată mîndrie patrio
tică, împreună cu cele mai respec
tuoase felicitări pentru noua și pres
tigioasa distincție „Om al anului 1980
— pentru pace", ce v-a fost con
ferită. Noi, constructorii, vedem 
în decernarea acestei înalte dis
tincții semnul alesei prețuiri și con
siderații de care vă bucurați în 
fața popoarelor lumii, aprecierea 
unanimă a proeminentei dumnea
voastră personalități, a remarcabilu
lui om politic și luptător neobosit 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună pe care îl întruchipați.

Reafirmîndu-ne totala noastră ade
ziune la eforturile neabătute p« 
care le desfășurați spre binele po
porului român, pentru lichidarea 
subdezvoltării in lume, pentru pro
gresul general al umanității, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea, alături 
de oamenii muncii din toate dome
niile de activitate, a sarcinilor ce ne 
revin pentru realizarea grandiosu
lui program de investiții-construcții 
aprobat de Congresul al XII-lea al 
partidului.

Oamenii muncii din județul Brăila 
trăiesc sentimente de profundă mîn
drie patriotică și vă adresează un 
vibrant omagiu pentru înalta distinc
ție „Om al anului 1980 — pentru 
pace" ce vi s-a conferit dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în semn de a- 
leasă prețuire și considerație pentru 
activitatea neobosită ce o desfășu
rați în slujba edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte în care să 
guverneze înțelegerea și conlucrarea 
rodnică între națiuni, pacea — se 
spune în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN BRAILA AL 
P.C.R. Vă mulțumim din adîncul ini
milor noastre pentru strălucitoarea 
aureolă ce o dați României socia
liste prin această prestigioasă dis
tincție, care se adaugă altor nu
meroase distincții conferite de insti
tuții și organizații politice din lume
— grăitoare dovezi ale faptului că 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sînteți o mare 
personalitate a lumii contemporane, 
un om pentru oameni, un om al a- 
cestei epoci care, pe drept cuvînt, 
este numită „Epoca Ceaușescu". Vă 
asigurăm că oamenii muncii din ju
dețul Brăila vor munci neobosit, vor 
face totul pentru a contribui Ia ac
celerarea ritmului de dezvoltare so
cialistă a patriei, avîndu-vă pe dum
neavoastră ca luminos exemplu.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. ȘI 
A COMITETULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Cu sentimente iz- 
vorîte din adîncul inimilor și din 
înalta vibrație a cugetărilor, noi, toți 
cei ce trăim și muncim in județul 
Călărași — muncitori, țărani, maiș
tri, tehnicieni, ingineri, medici și 
profesori, bărbați și femei, tineri șl 
bătrîni — am primit cu deosebită 
bucurie și mindrie patriotică vestea 
înminării dumneavoastră,' mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a înaltei distincții „Om al 
anului 1980 — pentrp pace", precum 
și statueta simbolizind pacea și dra
gostea pe pămintul Indiei.

Manifesiîndu-ne deplina adeziune 
față de întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom munci așa cum dumneavoastră 
ne îndemnați permanent pentru în
deplinirea hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului, de 
marele forum al democrației noastre 
muncitorești, sporind astfel contri
buția Călărașiului la edificarea noii 
societăți în scumpa noastră patrie.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL UNIUNII SCRIITORILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA se spune : Oamenii scrisului din 
România socialistă își unesc din nou 
glasurile pentru a vă adresa cele mai 
sincere felicitări cu prilejul conferi
rii înaltei distincții „Om al anului 
1980 — pentru pace", în semn de 
omagiu pe deplin meritat pentru ne
prețuita dumneavoastră contribuție 
la promovarea fermă și consecventă 
a cauzei păcii și prieteniei între țări 
și popoare. Este încă o dovadă grăi
toare a înaltului prestigiu pe care 
l-ați dobîndit ca strălucit promotor și 
exponent al politicii externe a parti
dului și statului nostru.

Vă asigurăm încă o dată că îm
părtășim întru totul aprecierile dum
neavoastră privind necesitatea reluă
rii cursului destinderii, a trecerii ne- 
întîrziate la măsuri concrete de dez
armare, pentru ca popoarele lumii să 
poată trăi eliberate de amenința
rea unui război nimicitor, pentru a 
li se asigura dreptul suprem la viață, 
la pace, la independență. Ca slujitori 
ai condeiului, ne vom strădui cu și 
mai multă hotărîre ca aceste idei ge
neroase să se reflecte în creația și 
in activitatea noastră de fiecare zi, 
urmînd însuflețitorul exemplu pe 
care-1 dați generațiilor prezente și 
viitoare.

împreună cu întreaga tară, comu
niștii, toți oamenii muncii —români 
și maghiari — din județul Covasna, 
stăpîniți de cele mai profunde sen
timente de mîndrie patriotică au trăit 
momentul înălțător, de adîncă rezo

nanță internațională al conferirii 
înaltei distincții „Om al anului 1980 — 
pentru pace", aceasta fiind încă o 
dovadă a deosebitei prețuiri și consi
derații de care vă bucurați, un oma
giu și o înaltă apreciere a minuna
telor dumneavoastră calități de 
personalitate marcantă a vieții in
ternaționale — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CO
VASNA AL P.C.R.

Alăturîndu-ne glasul voinței și sen
timentelor întregului popor, vă rugăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți stima, respectul 
și prețuirea noastră față de munca 
neobosită și activitatea laborioasă pe 
care o desfășurat!, sincerele noastre 
felicitări pentru prestigioasa distincție 
primită, asigurîndu-vă de înalta 
noastră gratitudine și recunoștință, 
precum și de hotărîrea fermă de a 
depune întreaga energie creatoare și 
pricepere pentru înfăptuirea exem
plară a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a mobilizatoare
lor sarcini reieșite din magistrala 
dumneavoastră expunere la înaltul 
forum al democrației muncitorești.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CHIMICE se arată : Re- 
prezentînd o nouă și elocventă expre
sie a înaltei considerații și prețuiri 
de care se bucură pe toate meridia
nele lumii activitatea dumneavoastră, 
pusă în slujba idealurilor păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale, 
distincția „Om al anului 1980 — pen
tru pace" conferită dumneavoastră ne 
umple inima de o mare mîndrie pa
triotică. îngăduiți-ne, mult iubite și 

• 0 nouă și semnificativă recunoaștere a inesti
mabilei contribuții aduse de președintele României 
socialiste la promovarea cauzei independenței 
și libertății popoarelor, destinderii și securității 
pe întreaga planetă

• Prestigiul de care se bucură astăzi România 
în lume este indisolubil legat de vasta activitate 
politică pe care o desfășurați in consens cu cerin
țele fundamentale ale dezvoltării istorice, pentru 
înflorirea patriei, pentru afirmarea idealurilor păcii, 
prieteniei și progresului

stimate tovarășe secretar general, să 
alăturăm omagiului fierbinte, dragos
tei și devotamentului nețărmurit al 
lucrătorilor din Ministerul Industriei 
Chimice, angajamentul nostru ferm 
de a ne situa la înălțimea sarcinilor 
și exigențelor puse industriei chimice 
în actualul cincinal, pentru realizarea 
tuturor prevederilor ce ne revin din 
documentele Congresului al XII-lea.

în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. 
se spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Dolj, asemenea în
tregului popor român, au luat cu
noștință, cu sentimente de profundă 
mîndrie patriotică, de inmînarea 
înaltei distincții „Om al anului 1980 
— pentru pace", pentru aportul dum
neavoastră remarcabil la promovarea 
cauzei nobile a păcii și prieteniei 
între țări și popoare, la întărirea în
crederii și dezvoltarea conlucrării 
rodnice între națiuni. Sîntem con- 
știenți că prestigiul de care se bucură 
azi România socialistă în lume este 
indisolubil legat de valoarea excep
țională a activității politice, teore
tice și practice pe care o desfășurat! 
pentru progresul patriei noastre 
scumpe și al tuturor popoarelor. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite con
ducător al partidului și al țării, că 
toți oamenii muncii de pe meleagurile 
doljene vor milita cu înaltă răspun
dere comunistă, cu fermitate și in
transigentă revoluționară pentru în
făptuirea orientărilor și sarcinilor 
cuprinse în magistrala dumneavoas
tră expunere prezentată Ia cel mai 
înalt forum democratic al clasei mun
citoare, pentru a asigura intrarea 
României într-o nouă etapă a dez
voltării sale economice și sociale, 
pentru înfăptuirea întregii politici 
interne și externe pe care o promo
vați cu dăruire și spirit novator spre 
binele și fericirea întregului nostru 
popor, a triumfului înaltelor idealuri 
ale păcii și înțelegerii între popoare.

Cu inimile vibrînd de înălțătoare 
sentimente patriotice, de admirație, 
prețuire și dragoste fierbinte față de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, comu
niștii. toți cei ce muncesc în ju
dețul Giurgiu vă adresează din toată 
inima, cu adîncă satisfacție și bucu
rie, cete mai calde și respectuoase 
felicitări cu prilejul conferirii înal
tei distincții „Om al anului 1980 — 
pentru pace", pentru aportul dumnea
voastră remarcabil la promovarea 
cauzei nobile a păcii și prieteniei 
între popoare — se arată în telegra
ma trimisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN GIURGIU AL P.C.R. întreaga 
politică internă și externă a partidu
lui și statului nostru — al cărei ar
hitect și constructor sînteți — a adus 
României un binemeritat prestigiu 
internațional, v-a impus în conștiința 
întregii lumi ca o personalitate de 
înalt prestigiu a vieții politice mon
diale, ca pe un strălucit reprezentant 

al idealurilor umaniste de pace și 
prietenie ale poporului român. Dorim 
ca și cu prilejul acestui memorabil 
eveniment să însoțim caldele noastre 
felicitări cu angajamentul solemn al 
tuturor locuitorilor județului Giur
giu de a nu ne precupeți energia și 
capacitatea pentru ca, Însuflețiți de 
minunatul dumneavoastră exemplu, 
să traducem !n viață obiectivele și 
sarcinile ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului 
și ale celui de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, pentru 
a ne spori contribuția la marea operă 
de înaintare neabătută a patriei pe 
drumul edificării societății socialiste 
și comuniste.

în telegrama BIROULUI EXECU
TIV AL CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE 
se arată : în numele tuturor celor ce 
muncesc pe tărîmul cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic în țara 
noastră, vă rugăm să ne permiteți să 
dăm expresie sentimentelor de mare 
bucurie și fierbinte mîndrie patrio
tică cu care am primit vestea privind 
conferirea distincției „Om al anului 
1980 — pentru pace". Sîntem mîndri, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că în zbuciumata lume în care 
trăim cugetul și fapta României, ex
primate cu neegalatâ forță și eficien
ță de dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, se impun 
atenției și respectului universal, mo
bilizează voințe și energii, dezvăluie 
căi și mijloace de soluționare demnă 
și pașnică a gravelor probleme ce 
confruntă omenirea. Mulțumindu-vă 

pentru tot ceea ce faceți pentru pro
gresul și bunăstarea țării în fiecare 
zi. cit și pentru aceste clipe de înăl
țare pe care) ni le prilejuiți, ne 
angajăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul pentru 
a fi demni de epoca pe care ați des
chis-o in viața țării, să sporim mereu 
contribuția științei și tehnicii româ
nești la dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre socialiste, la cauza 
cooperării intre popoare.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se spune: Dînd glas 
simțămintelor de deosebită stimă și 
ales respect, de profundă recunoștin
ță și inaltă prețuire, oamenii muncii 
hunedoreni vă adresează cele mai 
calde felicitări cu ocazia înmînării 
înaltei distincții „Om al anului 1980 
— pentru pace". în aceste momente 
înălțătoare pentru noi, pentru întrea
ga țară, cînd ați fost reînvestit cu 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii ne exprimăm gindurile noastre de 
deosebită stimă și prețuire pentru 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului, suflet din sufletul neamu
lui românesc, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, apre
ciat și cunoscut pe toate meridianele 
globului. însuflețiți de prestigioasa 
dumneavoastră activitate, de perso
nalitatea dumneavoastră, încrezători 
în idealurile socialismului și comu
nismului, de care sîntem atașați cu 
întreaga noastră ființă, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că vom acționa cu 
pasiune și dăruire revoluționară, co
munistă, pentru îndeplinirea neabătu
tă a sarcinilor ce revin județului Hu
nedoara dțn documentele Congresului 
al XII-lea al partidului, din magis
trala dumneavoastră expunere rosti
tă la cel de-al II-lea Congres al 

-consiliilor oamenilor muncii, pentru 
sporirea necontenită a prestigiului 
României socialiste în lume, pentru 

'victoria cauzei socialismului, păcii și 
libertății popoarelor.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din MINISTERUL INDUS
TRIEI UȘOARE au luat cunoștință 
cu multă bucurie și mîndrie patrio
tică de hotărîrea de a vi se conferi, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, înalta distincție de „Om 
al anului 1980 — pentru pace" — ex
presie a înaltei considerațiuni și 
prețuiri de care se bucură pe toate 
meridianele activitatea prodigioasă 
pe care o desfășurați în slujba idea
lurilor păcii, înțelegerii și colaboră
rii internaționale. Exprimăm încă o 
dată recunoștința oamenilor muncii 
din industria ușoară, dragostea și 
devotamentul nețărmurit, adeziunea 
deplină șl angajamentul ferm de a 
ne aduce pe deplin contribuția la în
făptuirea politicii interne și externe 

a partidului și statului nostru pen
tru transpunerea, în viață a mărețu
lui Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Iași, asemenea întregului popor, au 
trăit cu vie emoție și mîndrie patrio
tică momentul solemn al încununării 
neobositei dumneavoastră activități 
desfășurate în slujba înțelegerii între 
popoare și progresului pe planeta 
noastră prin acordarea înaltei dis
tincții „Om al anului 1980 — pentru 
pace" și vă roagă, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți cele mai calde și sincere fe
licitări — se arată în telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R. Decernarea presti
gioasei distincții constituie încă o re
cunoaștere a justeței politicii externe 
a partidului și statului nostru, a ines
timabilei dumneavoastră contribuții 
la cauza păcii în lume, a stăruinței 
deosebite pe care ați depus-o și o 
depuneți pentru victoria deplină a 
nobilelor teluri ale omenirii con
temporane. Exprimîndu-ne și cu acest 
prilej atașamentul nețărmurit față 
de politica promovată cu fermitate și 
principialitate de partidul și statul 
nostru pe plan intern și internațio
nal, vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru a ne îndeplini sarcinile ce ne 
revin în măreața operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României, pentru 
triumful rațiunii, păcii și progresu
lui în întreaga lume.

în telegrama adresată de MINIS
TERUL TURISMULUI se arată : Ti
neretul sportiv al patriei, întregul ac
tiv al mișcării sportive au luat cunoș
tință cu nespusă bucurie și adîncă 
mîndrie patriotică de conferirea pres
tigioasei distincții „Om al anului 1980 
— pentru pace" dumneavoastră, per
sonalitate marcantă a vieții politice 
internaționale. Adresîndu-vă din ini
mă cele mai calde felicitări pentru 
înalta distincție care v-a fost confe
rită și animați de nobilele idealuri 
pe care le promovați cu consecvență 
în direcționarea politicii externe a 
României socialiste, de remarcabila 
dv. activitate în fruntea partidului și 
statului, cu adînca recunoștință pe 
care v-o datorăm pentru grija per
manentă acordată propășirii activi
tății de educație fizică și sport, ne 
angajăm să urmăm neabătut minu
natul dumneavoastră exemplu. Să 
contribuim, prin munca și rezultatele 
noastre sportive, la, creșterea presti
giului internațional al României, la 
strîngerea relațiilor de prietenie cu 
tineretul sportiv de pretutindeni, 
considerînd că în acest fel putem să 
ne aducem șl noi contribuția la mai 
buna cunoaștere reciprocă, ia apro
pierea și înțelegerea dintre popoare, 
la promovarea idealurilor de pace și 
prietenie în lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Prahova au luat cunoștință 
cu deosebită bucurie și profundă 
mîndrie patriotică de conferirea înal
tei distincții „Om al anului 1980 — 
pentru pace", pentru aportul dum
neavoastră remarcabil la promovarea 
cauzei nobile a păcii și prieteniei 
între țări și popoare, la întărirea în
crederii și dezvoltarea conlucrării 
rodnice între națiuni — se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. 
Această distincție, care întregește 
suita unor înalte însemne de prețuire 
acordate dumneavoastră de diverse 
foruri naționale și internaționale, re
prezintă o expresie concretă a înaltu
lui prestigiu de care vă bucurați pe 
plan mondial. Folosim acest prilej 
pentru a exprima încă o dată, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
atașamentul nostru profund față de 
întreaga politică internă și externă 
a României socialiste, al cărei strălu
cit promotor sînteți dumneavoastră, 
hotărîrea fermă de a face totul pen
tru aplicarea sa în viată, pentru în
florirea și dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre, pentru afirmarea sa 
activă în rîndul națiunilor lumii.

Membrii ACADEMIEI DE ȘTIIN
ȚE SOCIALE ȘI POLITICE, cerce
tătorii și întregul activ din domeniul 
științelor sociale și politice au luat 
cunoștință cu profundă satisfacție de 
conferirea înaltei distincții „Om al 
anului 1980 — pentru pace", expresie 
grăitoare a înaltei considerații și pre
țuiri de care se bucură in întreaga 

lume — mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu — activitatea 
dumneavoastră prodigioasă în slujba 
păcii și înțelegerii între state și 
popoare. Stima, dragostea și suc
cesul pe care neobosita și rodnica 
dumneavoastră muncă le-au sădit in 
sufletele oamenilor de bună credință 
din întreaga lume se răsfring in mod 
fericit asupra noastră, a întregului 
popor român, din rîndurile caruia 
s-a născut un astfel de om.

Ne alăturăm glasurilor și simță
mintelor celor care v-au ales „Om 
al anului 1980 — pentru pace" și vă 
prezentăm omagiul nostru însuflețit 
și angajamentul ferm de a ne aduce 
o contribuție sporită la înfăptuirea 
programului partidului, trasat de 
dumneavoastră, la afirmarea Româ
niei pe plan mondial.

Dînd glas celor mal adînci senti
mente de satisfacție care animă în
tregul nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din «județul Satu 
Mare, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, uniți în cuget 
și faptă pe înfloritoarele meleaguri 
sătmărene, își exprimă bucuria de
plină și mîndria patriotică pentru 
conferirea înaltei distincții „Om al 
anului 1980 — pentru pace" care v-a 
fost conferită — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R. Mîndri de 
a fi contemporani cu dumneavoastră, 
iubite și scumpe conducător al des
tinelor națiunii noastre, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale 
în lupta pentru instaurarea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pă- 
mînt, ne exprimăm și cu acest prilej 
adeziunea noastră totală la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, la a cărei elaborare 
și înfăptuire dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
aveți o contribuție determinantă, 
asigurîndu-Vă de hotărîrea noastră 
de nestrămutat de a vă urma strîns 
uniți; de a ne înzeci eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din documentele 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului și din hotărîrile Congresului al 
II-lea al consiliilor oamenilor muncii.

Decernarea înaltei distincții „Om al 
anului 1980 — pentru pace" constituie 
o confirmare unanimă a prodigioasei 
activități pe care o desfășurați fără 
odihnă — mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — pentru 
promovarea înțelegerii între popoare
le lumii, pentru rezolvarea pe cale 
politică a oricărui diferend între sta
te, peptru afirmarea noilor principii 
în relațiile dintre state, pentru 
dezarmare șl pace — se arată în te
legrama adresată de’ MINISTERUL 
ECONOMIEI FORESTIERE ȘI MA
TERIALELOR DE CONSTRUCȚII. 
Ne angajăm să facem totul pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce ne sînt încredințate de partid și 
de stat, de dumneavoastră personal, 
pentru a contribui în cît mai mare 
măsură la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă
mîntul României, pentru cauza so
cialismului și păcii în lume.

Conferirea înaltei distincții „Om 
al anului 1980 — pentru pace" con
stituie o nouă și elocventă expresie 
a inestimabilei contribuții aduse de 
dumneavoastră la promovarea cau
zei nobile a păcii șl prieteniei între 
toate țările și popoarele lumii, la 
lărgirea colaborării internaționale, la 
întărirea încrederii și dezvoltarea 
conlucrării rodnice între națiuni — 
se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Adresîndu-vă și cu acest prilej, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
profundele noastre mulțumiri pen
tru consecvența cu care militați pen
tru pace, colaborare și înțelegere 
între popoare, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești, ne exprimăm deplina și una
nima adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, angajamentul nostru ferm de a 
acționa cu inaltă răspundere patrio
tică pentru realizarea la un inalt ni
vel calitativ a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Cu sentimente vibrante de mîndrie 
patriotică și aleasă satisfacție, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe cu
prinsul județului Timiș — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — au aflat, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. de conferi
rea înaltei distincții „Om al anului 
1980 — pentru pace" — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. Adresîn- 
du-vă cele mai sincere felicitări, 
dumneavoastră șî mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu — pentru re
marcabila sa activitate politică și 
științifică — dorim ca la acest eve

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au 
fost trimise, de asemenea, numeroase telegrame de către comitete și 
organizații de partid, organizații de masă și obștești, consilii populare 
municipale, orășenești 'și comunale, consilii ale Frontului Democrației șt 
Unității Socialiste, consilii ale oamenilor muncii, ministere și alte in
stituții centrale, colective de muncă din unități industriale și agricole, 
institute de cercetare și proiectare, instituții de învățămint și știință, artă, 
cultură și presă, unități sanitare, intreprinderi comerciale, unități mili
tare, precum și de către activiști de partid și de stat, vechi militant! ai 
mișcării muncitorești și revoluționare, oameni ai muncii din diferite sec
toare de activitate. în care se exprimă profunda satisfacție și mindrie 
patriotică, precum și călduroase felicitări pentru conferirea înaltei dis
tincții „Om al anului 1980 — pentru pace".

tn telegrame se subliniază că decernarea acestei distincții, care se 
adaugă altor numeroase .și prestigioase distincții acordate de instituții și 
organizații politice din multe țări ale lumii, constituie o dovadă eloc
ventă a recunoașterii contribuției excepționale și eforturilor președin
telui României socialiste la promovarea în viața internațională, in ra
porturile dintre state a- principiilor noi de relații — de deplină egali
tate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în 
treburile interne și avantaj reciproc, de nerecurgere la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței. Sint relevate inalta apreciere de care se 
bucură pe plan mondial activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru îmbunătățirea situației internaționale, pentru reluarea 
și continuarea cursului spre destindere și largă colaborare între state, 
consecvența și hotărîrea cu care militează in slujba apărării dreptului 
fundamental al oamenilor, al națiunilor — dreptul la viață, la existentă 
liberă și demnă, la dezvoltare independentă și suverană, fără nici un 
amestec din afară.

Totodată, in telegrame se exprimă adeziunea deplină a tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, la 
politica internă și externă a partidului și statului nostru, angajamentul 
ferm de a acționa neabătut pentru înfăptuirea Programului partidului 
și a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea.

niment solemn să reînnoim angaja
mentul nostru fierbinte de a depune 
eforturi susținute pentru înfăptuirea 
neabătură a sarcinilor care revin ju
dețului Timiș din documentele Con
gresului al XII-lea al partidului, din 
magistrala expunere pe care ați pre
zentat-o la Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii, aducin- 
du-ne astfel o contribuție mereu spo
rită la făurirea socialismului și co
munismului în scumpa noastră pa
trie. liberă, independentă și suverană 
— România socialistă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R., se 
arată: Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Tulcea, au primit cu viu 
interes și sentimente de legitimă mîn
drie patriotică, nespusă bucurie, ves
tea conferirii înaltei distincții de „Om 
al anului 1980 — pentru pace" — ex
presie elocventă a imensului pres
tigiu de care vă bucurați, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu în 
rîndul tuturor popoarelor, a prețuirii 
contribuției inestimabile pe care o 
aduceți la soluționarea pe cale pașni
că, pe baza tratativelor, a marilor 
probleme ale contemporaneității. Vă 
aducem, iubite conducător, un fierbin
te omagiu pentru activitatea și cri 
tribuția adusă la dezvoltarea econ 
mică fără precedent a patriei noas
tre socialiste, pentru rolul determi
nant în ridicarea nivelului de trai al 
întregului nostru popor, pentru afir
marea personalității umane. Ne an
gajăm solemn să acționăm cu toată 
hotărîrea și dăruirea revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe a partidului și 
statului, a istoricelor hotărîri ale 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.

Expresie a marelui prestigiu in
ternațional de care se bucură în
treaga dumneavoastră operă, distinc
ția ce v-a fost conferită reprezintă, 
în același timp, o recunoaștere a po
liticii de pace pe care România o 
promovează cu consecvență, a efor
turilor pe care dumneavoastră le 
faceți în vederea clarificării și so
luționării problemelor fundamentale 
ale lumii contemporane, la mobiliza
rea opiniei publice mondiale în lupta 
pentru pace, destindere, securitate 
înțelegere și colaborare — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Mîndria patriotică pe care o 
încercăm pentru această nouă dis
tincție este amplificată de sentimen
tele de dragoste nețărmurită pentru 
dumneavoastră, care printr-o neobo
sită .activitate ați .făcut ca astăzi în ’ 
lume Să se asocieze la- numele Roma- j 
nia și cel de pace, visul dintotdeău- î 
na al popoarelor de pe întreg pă
mîntul. Vă asigurăm, mult iubite șî 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul Vaslui 
vor face tot ce depinde de ei pentru 
înfăptuirea integrală a sarcinilor sta
bilite de cel de-al XII-lea Congref 
al partidului.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii și întregul personal mun
citor din PROCURATURA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA au 
primit cu profundă satisfacție și 
nețărmurită mîndrie patriotică vestea . 
decernării distincției „Om al anului 
1980 — pentru pace". Conferirea aces
tei înalte distincții, care se alătură nu
meroaselor altor mărturii din partea 
instituțiilor și organizațiilor politice 
din multe țări ale lumii, reprezintă 
o nouă și grăitoare recunoaștere pe 
plan internațional a stimei și pre
țuirii mereu crescinde pe care opinia 
publică mondială o nutrește față de 
dumneavoastră, proeminentă perso
nalitate politică a lumii contempora
ne. pentru contribuția de excepțio
nală importanță la promovarea con
secventă a idealurilor de pace, liber
tate și progres ale tuturor popoare
lor.

Cu ocazia decernării înaltei dis
tincții „Om al anului 1980 — pentru 
pace", colectivul de oameni ai mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
CONFECȚII „MUREȘUL" DIN 
TÎRGU-MUREȘ — români, maghiari 
și de alte naționalități — vă felicităm 
călduros, văzînd în aceasta o recu
noaștere internațională a activității 
neobosite desfășurate de dumnea
voastră în slujba păcii și prieteniei 
între popoare. Pentru colectivul nos
tru, ca și pentru întregul popor ro
mân. acordarea înaltei distincții 
constituie o mîndrie deosebită de a 
ști la cîrma țării pe cel mai respec
tat și iubit fiu al națiunii noastre, 
personalitate eminentă în viața poli
tică internațională. Ne angajăm în 
fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort în scopul 
realizării și depășirii sarcinilor ce ne 
revin pe 1981, dînd viață înțelepte! 
politici interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

i
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Sub conducerea dumneavoastră, marele for al democrației muncitorești, socialiste 
a deschis ample și rodnice perspective progresului multilateral ăl patriei, 

realizării unei noi calități a muncii in toate domeniile de activitate
Comuniștii, toți locuitorii județu

lui Arad — români, maghiari, ger
mani și de alt© naționalități —. au 
urmărit cu deosebit interes și satis
facție magistrala dumneavoastră ex
punere rostită de la înalta tribună 
a celui de-al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii — se ara
tă în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R.

Dind o înaltă apreciere orientări
lor și indicațiilor dumneavoastră pri
vind unirea eforturilor întregului 
nostru popor pentru realizarea pre
vederilor, profund realiste, ale celui 
de-al 7-lea cincinal, ce deschide 
României socialiste noi și luminoa
se perspective pe drumul glorios al 
socialismului și' comunismului, ne 
exprimăm deplinul acord față de o- 
biectivele dezvoltării calitative a vie
ții economico-sociale a patriei, cu
prinse în strălucita dumneavoastră 
expunere.

Vă raportăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că succese
le înregistrate in cincinalul trecut de 
iătre colectivele de oameni ai 
muncii au constituit baza realizări
lor obținute pe primele luni ale a- 
eestui an, aplicînd in viață indica
țiile dumneavoastră cu privire la în
tărirea autoconducerii muncitorești. 
Avem asigurate toate condițiile pen
tru a spori realizările înregistrate 
pînâ în prezent și sîntem hotăriți să 
Înfăptuim indicatorii economici în 
condiții de înaltă calitate și eficien
ță, punînd un accent deosebit pe dez
voltarea bazei de materii prime, a 
resurselor energetice și agriculturii 
județului.

In aceste momente sărbătorești, de 
vibrantă trăire națională, cînd între
gul nostru popor a primit cu Vie sa
tisfacție și deosebită bucurie vestea 
realegerii dumneavoastră de către 
înaltul forum al clasei muncitoare în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, în nu
mele comuniștilor, al tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc în județul Ar
geș, împreună cu intregul partid și 
popor, vă adresăm cele mai sincere 
și calde felicitări, cele mai profunde 
sentimente de stimă și prețuire, ad
mirație și recunoștință dumneavoas
tră, celui mai iubit fiu al partidului 
și patriei, omul care întreaga viață 
și activitate v-ați dăruit-o slujirii 
fără preget a intereselor poporului, 
bunăstării și fericirii acestuia — se 
relevă in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.

Magistrala analiză făcută drumului 
parcurs de societatea românească in 
ultimul deceniu, în expunerea ținută 
la recentul congres al consiliilor oa
menilor muncii, perspectivele minu
nate ce se deschid României socialiste 
n actualul cincinal, față de care ne ex
primăm deplina adeziune, reprezintă 
o dovadă elocventă a excepționale
lor dumneavoastră calități de condu
cător. a perseverenței și fermității 
cu care militați pentru adînci'rea de
mocrației noastre socialiste, a auto
conducerii muncitorești.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACAU AL P.C.R. se 
spune : La unison cu întreaga națiu
ne. noi, băcăuanii, vedem în această 
realegere o hotărire cu adinei semni
ficații politice și patriotice, un semn 
al prețuirii de care, asemenea marilor 
înaintași ai neamului, vă bucurați, o 
chezășie trainică a înfăptuirii neabă
tute a importantelor obiective ce pre
figurează modelul dinamic și lumi
nos al societății românești în aceas
tă epocă glorioasă, de grandioase îm
pliniri socialiste. Sîntem ferm con
vinși că, adoptind această hotărire, 
congresul a săvîrșit un act de ex
cepțională însemnătate pentru viito
rul țării, pentru întreaga activitate 
a clasei muncitoare, pentru perfec
ționarea continuă a democrației noas
tre socialiste, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a politicii interne și ex
terne a partidului și statului.

Angajați plenar în realizarea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, vă asigurăm, mult iub'te 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că legămîntul nostru este la fel de 
ferm ca întotdeauna. Vă vom urma 
neabătut în cele mai cutezătoare 
aspirații, spre binele patriei și al po
porului, al edificării vieții noastre 
noi, comuniste.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NA- 
SAUD AL P.C.R. se spune : Comu
niștii, toți oamenii muncii, români, 
maghiari și germani, din unitățile 
industriale, de construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și finanțe 
din întregul județ Bistrița-Năsăud, 
asemeni întregului popor, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, de 
vibrantă și unanimă adeziune la po
litica internă și externă» a partidului 
și statului nostru au urmărit cu cej 
mai profund interes, cu deplină a- 
probare și satisfacție lucrările celui 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, strălucita dum
neavoastră expunere rostită cu acest 
prilej, model de analiză științifică a 
realităților societății românești, a 
lumii contemporane, program amplu, 
revoluționar, de luptă și de acțiune 
a clasei muncitoare, a întregului 
popor pentru edificarea cu succes pe 
pămîntul patriei a societății socialis
te multilateral dezvoltate și a comu
nismului.

Reinvestirea dumneavoastră în func
ția de președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, pe care 
o aprobăm din adincul inimilor și 
ființei noastre intr-un singur glas cu 
toți oamenii muncii din România so
cialistă, constituie omagiul, recunoș
tința fierbinte pe care țara întreagă 
v-o poartă pentru tot ce ați făcut 
și faceți spre binele și prosperitatea 
ei, spre binele și fericirea neamului, 
asigurarea independenței și suvera
nității naționale.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R. se relevă : Realegerea dum
neavoastră. cel mai iubit și mai de
votat fiu al poporului român, emi
nent conducător de partid și de stat, 
personalitate de înalt prestigiu in

ternațional, în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, a fost întimpi- 
nată cu entuziasm și adîncă satis
facție de comuniști, de puternicul 
detașament muncitoresc brașovean, 
de toți locuitorii acestor meleaguri, 
care vă adresează din adincul mi
nților lor cele mai calde felicitări, 
împreună cu expresia sentimentelor 
de profundă considerație și fierbinte 
recunoștință față de prodigioasa ac
tivitate ce o desfășurați, cu nease
muit patos revoluționar și înflăcărat 
patriotism, consacrată dezvoltării 
multilaterale a țării.

Urmărind cu viu interes excepțio
nala dumneavoastră expunere rostită 
de la înalta tribună a forumului cla
sei muncitoare, oamenii muncii din 
județul Brașov, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, dau 
o înaltă apreciere tezelor și ideilor 
originale, de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, privind funda
mentarea științifică a strategiei și 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei în cincinalul 1981—1985.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se subliniază : Atmosfera 
de entuziasm, de vibrantă și una
nimă aprobare a întregii politici 
interne și externe promovată de 
partidul și statul nostru, dragos
tea fierbinte și nemărginită a 
celor peste 11 mii de reprezentanți ai 
colectivelor de oameni ai muncii față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prin unanimitatea voturilor acordate 
ca expresie a voinței întregului po
por de a fi reînvestit cu înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii. îm
preună cu magistralul document pro
gramatic care este expunerea dum
neavoastră la acest congres, repre
zintă dovada hotărîrii întregii suflări 
românești de a aplica neabătut în 
viață obiectivele de însemnătate isto
rică stabilite de Congresul la XII-lea 
al partidului.

Vă asigurăm, totodată, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, avîndu-vă în conti
nuare pe dumneavoastră în funcția 
supremă a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
tezelor, ideilor novatoare, a tuturor 
orientărilor, sarcinilor și indicațiilor 
formulate la înaltul forum al demo
crației noastre, muncitorești, convipși 
fiind că astfel contribuim la transpu
nerea in viață a prevederilor Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea patriei spre comunism.

Sub puternica impresie a magis
tralei expuneri pe care ați prezentat-o 
în deschiderea celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii —> 
se reliefează în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. — comuniștii, toți locuitorii 
străvechilor plaiuri ale Dîmboviței, 
trăiesc cele mai profunde sentimente 
de dragoste, prețuire și aleasă recu
noștință față de partid, de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
și strălucit fiu al poporului, condu- 
cătorul-erou al partidului și al Româ
niei socialiste.

Pentru ca țara și poporul să înain
teze ferm spre comunism, pentru ca 
idealurile noastre de prosperitate, fe
ricire și pace să se împlinească neabă
tut, dimbovițenii își exprimă, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea unanimă, in
tr-un glas cu țara, pentru alegerea 
dumneavoastră, eminent conducător 
de partid și de stat, revoluționar dîrz 
și încercat, personalitate politică re
marcabilă a lumii contemporane,' în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

însuflețiți de cele mai înalte gin- 
duri, comuniștii, toți oamenii muncii 
din frumoasa și fertila cimpie a Bă
răganului călărășean, alături de în
tregul popor, — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN DE 
PARTID CĂLĂRAȘI AL P.C.R. — 
au primit cu bucurie și profundă 
mîndrie patriotică vestea realegerii 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar gefieral 
Nicolae Ceaușescu, în înalta func
ție de președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, expresie 
a voinței unanime a națiunii, a sen
timentelor de dragoste și prețuire cu 
care vă înconjoară întreaga Româ
nie socialistă.

Magistrala expunere pe care dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați rostit-o la deschide
rea lucrărilor Congresului, document 
de excepțională importanță teoretică 
și practică .pentru dezvoltarea țării, 
constituie o nouă dovadă a clarviziu- 
nii și a capacității de a îmbogăți 
gîndirea revoluționară, de a aplica 
adevărurile general valabile la con
dițiile concrete din țara noastră în 
vederea traducerii în viață a progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

Reinvestirea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, dovadă grăitoare a 
unității depline dintre' partid și po
por, a nețărmuritelor sentimente de 
prețuire și recunoștință pentru mo
dul strălucit, fără echivalent în isto
rie. in care conduceți țara și desti
nele națiunii, ne umple inimile de 
adincă și fierbinte mîndrie patrio
tică, ne dă certitudinea îndeplinirii 
exemplare a mărețelor . obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, garan
ția ascensiunii rapide a României pe 
calea civilizației socialiste și comu
niste, chezășia sigură a ridicării ni
velului de viață materială și spiri
tuală a întregului popor, a formării 
și afirmării multilaterale a persona
lității umane — se menționează în 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. Toți 
cei care trăiesc și muncesc pe aces

te minunate plaiuri ale României so
cialiste, români, maghiari și de altă 
naționalitate. își exprimă, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, angajamentul lor ferm de 
a da viață prin ginduri și fapte ho- 
tărîrilor adoptate de cel de-al II-lea, 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, de a acționa cu toată răs
punderea pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin pe a- 
cest an și pe întregul cincinal, de a 
vă urma neabătut în tot ce gîndiți 
și întreprindeți, ca strateg și arhi
tect al prezentului și viitorului lu
minos al României socialiste.

Dind glas gîndurilor . și sentimen
telor de dragoste fierbinte și nețăr
murită prețuire, colectivele muncito
rești, toți comuniștii de la poarta 
maritimă a țării — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL P.C.R — vă trans
mit calde felicitări cu prilejul re- 
învestirii dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, expre
sie a hotărârii ferme și a dorinței u- 
nanime a întregului nostru popor de 
a încredința această nobilă misiune 
celui mai iubit și devotat fiu al po
porului român, conducătorul încer
cat al partidului și statului nostru, 
strălucit exemplu de muncă și de 
viață comunistă, de înțelepciune și 
consecvență revoluționară.

Măsura reală a democrației o dau 
faptele. De acea, vă asigurăm, mult 

• învestitura secretarului general al partidului, 
președintele republicii, in fruntea Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii reprezintă un izvor de forță 
în opera de transpunere in viață a Programului 
partidului spre binele și fericirea întregului popor

• Vom acționa ferm pentru înfăptuirea orientă
rilor și ideilor profund novatoare cuprinse in expu
nerea la Congresul consiliilor oamenilor muncii 
îndreptar prețios pentru afirmarea deplină a auto
conducerii muncitorești

iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a transpune în viață 
hotărîrile Congresului al II-lea al 
Consiliilor oamenilor muncii, pentru 
ridicarea scumpei noastre patrii pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Reinvestirea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cei mai iubit fiu al po
porului român, personalitate proe
minentă a epocii noastre socialiste, 
a lumii contemporane, patriot înflă
cărat, revoluționar strălucit și con
secvent, de a cărui gîndire științifică, 
creatoare și prodigioasă activitate 
sînt legate organic uriașele realizări 
dobîndite de poporul nostru in edi
ficarea societății noi, se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R., este dovada 
cea mai elocventă a sentimentelor de 
stimă, prețuire și respect, de adîn
că recunoștință pe care toți fiii 
României socialiste, fără deosebire 
de naționalitate, le nutresc față de 
munca și activitatea dumneavoastră.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
folosind din plin și noul cadru de
mocratic — Consiliul județean al. 
oamenilor muncii — sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
sîntem ferm hotărîți să facem totul, 
să depunem întreaga noastră ener
gie creatoare pentru Înfăptuirea ne
abătută a politicii interne și externe 
a partidului și statului, pentru a ne 
spori contribuția împreună cu toți 
oamenii muncii din patria noastră la 
opera de ridicare pe noi culmi de 
progres și civilizație a scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

Realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
în fruntea celui mai înalt forum al 
clasei muncitoare — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R. — repre
zintă recunoașterea contribuției 
inestimabile la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, a neobositei 
activități consacrate cu adîncă pasiune 
și nemărginit devotament, dezvoltării 
în ritm susținut a forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu al țării, per
fecționării relațiilor de producție și 
sociale, întăririi rolului clasei munci
toare și adincirii cadrului democratic 
de participare a oamenilor muncii la 
conducerea societății, afirmării ple
nare a personalității umane.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, în 
spiritul mobilizatoarelor chemări și 
îndemnuri cuprinse în strălucita 
expunere rostită în deschiderea lu
crărilor înaltului forum al democra
ției muncitorești, vom face totul 
pentru înfăptuirea exemplară a mă
rețelor sarcini ce ne revin în acest an 
și pe întregul cincinal.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 

menționează : Moment de mare în
semnătate pentru istoria contempora
nă a României, reinvestirea dumnea
voastră în inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii este pentru comu
niștii, pentru toți oamenii muncii din 
județul Galați un prilej de mare și 
profundă satisfacție. Această opțiu
ne a țării, care a validat voința cla
sei muncitoare, a întregului nostru 
popor, constituie o firească recunoaș
tere a excepționalelor dumneavoastră 
merite de conducător al națiunii pe 
drumul socialismului și al comunis
mului, ilustrând încă o dată hotărîrea 
sa nestrămutată de a vă urma fără 
preget exemplul, de a face din fapta 
și inițiativa revoluționară o treaptă 
a desăvîrșirii, a demnității uinatje.

Prin înalta ținută științifica a 
opțiunilor politice, prin capacita
tea de a previziona direcțiile dez
voltării țării, dumneavoastră ați 
pus în evidență trăsăturile funda
mentale ale construcției societății 
noastre în direcția consolidării și 
modernizării economiei naționale, a 
sporirii eficienței și ridicării calității 
în toate sectoarele vieții economico- 
sociale, spre binele și fericirea între
gului popor.

Făcîndu-se ecoul celor mai alese 
ginduri și sentimente de nețărmurită 
dragoste, prețuire și admirație ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din acest înfloritor colț de

țară, COMITETUL JUDEȚEAN GORJ sentimente de dragoste, prețuire și 
AL P.C.R. vă adresează, cu deose-' deosebită Stimă pe care le nutresc 
bitâ bucurie — se arată în telegra
mă — cele mai calde felicitări pen
tru realegerea dumneavoastră, la 
mărețul forum al democrației mun
citorești, în înalta funcție de pre
ședinte al Conciliului Național al Oa
menilor Muncii — încununarea vo
inței entuziaste a clasei noastre mun
citoare, a întregului popor.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima acordul deplin față de con
ținutul magistralei cuvîntări rostite 
de dumneavoastră la deschiderea 
lucrărilor celui de-al doilea forum al 
consiliilor oamenilor muncii, față de 
celelalte documente supuse dezbate
rii, care poartă amprenta aportului 
decisiv, a calităților dumneavoastră 
excepționale, de remarcabil om po
litic și gînditor revoluționar, con- 
stituindu-se intr-un grandios pro
gram de acțiune, al tuturor celor ce 
muncesc, in spiritul hotârîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, 
pentru accelerarea procesului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a pa
triei spre' comunism. Vă urăm, din 
adincul inimilor noastre, multă să
nătate și putere de muncă, am în
delungați de viață, spre binele și fe
ricirea poporului român, pentru creș
terea pestigiului și demnității noas
tre în lume.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
AL P.C.R. se spune : Vestea că 
grandiosul forum al clasei munci
toare din România v-a reales în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii a pă
truns adine în inimile noastre și va 
rămine acolo ca veșnică mărturie a 
celui mai realist răspuns pe care cei 
ce muncesc în mine, uzine, pe șan
tiere, de fapt intregul popor român 
l-a dat unei necesități pe care isto
ria noastră a evidențiat-o ca pe o 
realitate obiectivă. Descifrăm în a- 
ceastă viguroasă concretizare a vo
inței clasei muncitoare, a întregii 
națiuni înalta apreciere la adresa 
aportului de inestimabilă valoare pe 
care dumneavoastră îl aveți, în frun
tea . partidului și statului, la făurirea 
chipului nou, socialist al României.

Rod al gîndirii și acțiunii profund 
novatoare, revoluționare a dumnea- < 
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care 'dau o excepțională 
expresie politicii științifice a parti
dului de dezvoltare echilibrată, ar
monioasă a tuturor zonelor țării, șî 
județului nostru ii revin, în cincina
lul 1981—1985, sarcini insuflețitoare. 
Vă rugăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, 
odată cu înflăcărată noastră recu
noștință pentru tot ceea ce faceți ca 
Maramureșul să se bucure din plin 
de binefacerile socialismului, să pri
miți încredințarea că vom fi neclin
tiți în hotărîrea de a le da exempla
ră înfăptuire.

Realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în înalta funcție de pre

ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, expresie a voin
ței unanime a clasei noastre mun
citoare, a întregului popor, chezășie 
sigură a înfăptuirii măreței opere de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
patriei spre comunism constituie 
și pentru comuniștii, pentru toți lo
cuitorii înfloritoarelor meleaguri me- 
hedințene, un fericit prilej de a da 
expresie din adincul inimilor celor 
mai alese și sincere sentimente de 
stimă și respect, de nemărginită re
cunoștință ce le nutrim față de dum
neavoastră — conducător; eminent și 
cutezător al partidului și statului 
nostru, promotor neobosit al idea
lurilor socialismului și comunismu
lui, al păcii, prieteniei și colaborării 
dintre popoare — se relevă în te
legrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

Comuniștii, toți locuitorii meleagu
rilor mehedințene folosesc acest mi
nunat prilej pentru a vă adresa, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde și sincere 
felicitări, urarea de ani mulți cu 
multă sănătate și putere de muncă 
pentru a conduce patria, partidul și 
poporul, cu aceeași înțelepciune și 
cutezanță, pe înaltele culmi ale ci
vilizației comuniste.

Tn telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL 
P.C.R. se menționează : Făcindu-ne 
ecoul celor mai puternice și alese 

comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Mureș — români, maghiari 
și germani — ne exprimăm satisfac
ția nemărginită pentru realegerea 
dumneavoastră în fruntea acestui 
înalt forum al autoconducerii mun
citorești, avînd convingerea nestră
mutată că aceasta constituie garan
ția înaintării ferme a națiunii noas
tre t pe drumul societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a trecerii 
spre comunism.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de dăruire' revoluționară față de 
cauza edificării socialismului și co
munismului în România, vom face 
totul pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din docu
mentele celui de-al II-lea Congres 
al Consiliilor Oamenilor Muncii că 
ne vom materializa bucuria rein ves
tirii dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii pr n noi 
si noi fapte de muncă,, sponndu-ne 
contribuția Ia înfăptuirea Programu
lui partidului de înflorire și ridica
re pe noi trepte de . progres și ci
vilizație a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Cu nemărginită bucurie și profun
dă satisfacție, comuniștii, oamenii 
muncii, toți locuitorii județului 
Neamț au luat cunoștință de reale
gerea dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Consiliului Na
țional al O.amenilor Muncii. înves
titură ce corespunde pe deplin voin
ței și dorinței noastre fierbinți ca 
în fruntea acestui larg forum al de- 
mociației muncitorești din țara noas
tră să se afle cel mai iubit fiu al 
clasei muncitoare, al întregului po
por», strălucit conducător, care iși 
consacră întreaga viață și muncă în
făptuirii celor mai înalte idealuri de 
propășire a României — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

Această nouă expresie a voinței 
clasei noastre muncitoare dovedește 
încă o, dată nețărmurita încredere și 
prețuire pe care o acordă toată su
flarea românească uriașei dum
neavoastră capacități de a conduce 
cu genială clarviziune destinele po
porului, de a elabora strategia și 
tactica construcției socialiste în țara 
noastră, de a milita și acționa neobo
sit pentru înfăptuirea intereselor și 
aspirațiilor fundamentale ale între
gii noastre națiuni. Toate acestea 
stau la baza marilor succese pe care 
România le înscrie în impetuoasa sa 
dezvoltare economico-socială, în 
sporirea continuă a prestigiului ei 
în arena internațională, pe al că
rei firmament strălucește ca o stea 
de primă mărime a lumii contem
porane prodigioasa dumneavoastră 
personalitate.

Dind glas celor mai alese ginduri 
și sentimente care animă intregul 
popor român, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Teleorman 

își exprimă marea bucurie și satis
facție prilejuite de reinvestirea dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii — se 

. relevă în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R.

Urmînd exemplul dumneavoastră 
de neasemuită pasiune și dăruire re
voluționară, locuitorii județului Te
leorman Sint hotăriți să-și dedice 
înțelepciunea minții și tăria brațelor, 
întreaga lor capacitate creatoare în
făptuirii neabătute a hotârîrilor a- 
doptate de Congresul consiliilor oa
menilor muncii, a Programului parti
dului, conștienți fiind că în felul 
acesta își aduc contribuția la ridicarea 
scumpei noastre patrii pe noi culmi 
de civilizație, progres și bunăstare.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. se spune printre altele : Co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vaslui, alături de întregul 
nostru popor, au urmărit cu deosebită 
mîndrie pătriotică magistrala cuvîn- 
tare pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați rostit-o în deschiderea lucrărilor 
marelui forum al democrației mun
citorești din țara noastră.

Aprecierile făcute asupra mărețelor 
realizări obținute de poporul român 
în opera istorică de făurire a socia
lismului și comunismului, tezele și 
ideile privind afirmarea țării în so
luționarea marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea, soluțiile pro
movate în realizarea noii ordini eco
nomice și politice internaționale, 
pentru adîncirea colaborării pașnice 
și cooperării intre state poartă adine 
amprenta strălucitei dumneavoastră 
personalități, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de con
secvent și înflăcărat revoluționar al 
lumii contemporane care luptă neo
bosit pentru fericirea și bunăstarea 
poporului român, pentru dreptul 
sacru al tuturor națiunilor planetei 
la o viață liberă și suverană.

Cu inimile pline de bucurie patrio
tică, nutrind cele mai alese senti
mente de fierbinte dragoste și admi
rație, comuniștii, toți cei care trăiesc 
și muncesc pe înfloritoarele me
leaguri ale Vrancei se alătură bucu
riei clasei muncitoare, a întregului 
popor, prilejuită de realegerea dtpxi- 
neavoasțră. ' ipa .președinte al Consi
liului, .Național ,al Oamenilor Muncii
— se menționează' in telegrama tri
misă de COMITETUL JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că însu
flețiți de exemplul faptei dumnea
voastră cutezătoare de gîndire și ac
țiune, de totală dăruire pentru bi
nele și înflorirea patriei, ne vom 
consacra întreaga energie creatoare 
pentru îndeplinirea neabătută a sar
cinilor ce ne revin, pentru transpu
nerea în viață a Programului parti
dului, a indicațiilor și orientărilor 
cuprinse în magistrala expunere pe 
care ați prezentat-o în fața con
gresului, spre a ne spori contribpția 
la făurirea viitorului de aur al 
României — comunismul.

Cu prilejul alegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor,Mun
cii — se arată în telegrama CONSI
LIULUI NAȚIONAL ĂL FEMEILOR
— permiteți-ne să vă adresăm, din 
adincul inimilor, în numele milioa
nelor de femei de la orașe și sate — 
românce, maghiare, germane și de 
alte naționalități — cele mai calde 
felicitări, urări de deplină sănătate 
și viață lungă, de noi și strălucite 
succese în activitatea de supremă 
răspundere pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și a țării, spre bi
nele, fericirea și prosperitatea po
porului român, spre înălțarea pe noi 
culmi de progres și civilizație a 
slăvitei noastre patrii.

Ne manifestăm cu acest prilej de
plina aprobare și satisfacție pentru 
magistrala expunere pe care ați pre- 
zentat-o în fața reprezentanților oa
menilor muncii din întreaga țară, do
cument programatic de inestimabilă 
valoare teoretică și practică, ale că
rui. valoroase orientări și indicații di- 
recționează căile de asigurare a pro
gresului economic și social neîntre
rupt al patriei, consolidarea bazei 
tehnico-materiale a societății socia
liste multilateral dezvoltate, Înfăptui
rea istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea al partidului.

Aducîndu-vă, cu mult respect, dra
goste și aleasă stimă, omagiul nos
tru fierbinte cu prilejul alegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, — garanție sigu
ră a. transpunerii neabătute în viață 
a politicii de adîncire Continuă a de

.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au mai fost adresate mesaje de fe
licitare cu prilejul realegerii in înalta funcție de președinte al Consi- 
liului Național al Oamenilor Muncii, din partea a numeroase comitete 
și organizații de partid, organizații de masă și obștești, consilii ale oa
menilor muncii, organizații ale Frontului Democrației și Unității Socia
liste, colective de muncă din ministere și alte instituții centrale, între
prinderi industriale, unități agricole, institute de cercetări și proiectări, 
uniuni de creație, instituții de știință, artă, cultură, de învățămînt, uni
tăți sanitare, oameni ai muncii de diferite virste și profesii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — de pe întreg cuprinsul patriei.

Intr-o deplină unitate de gindire și voință, in telegrame se dă ex
presie simtămmtelor de nețărmurită dragoste, de profund respect și 
adincă recunoștință pe care comuniștii, toți oamenii muncii, întreaga 
națiune le poartă secretarului general al partidului, convingerii că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către cel mai înalt forum de
mocratic al clasei muncitoare, în funcția de președinte al Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii reprezintă chezășia sigură a înfăptuirii neabă
tute a mărețelor obiective trasate de Congresul al XII-lea al partidului, 
garanția. înaintării ferme a patriei noastre pe calea propășirii și pros
perității, a creșterii prestigiului României socialiste libere, independente 
și iubitoare de pace pe toate meridianele lumii. .

Prilejuind reafirmarea unității de nezdruncinat dintre popor și 
partid, a adeziunii depline a oamenilor muncii la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, telegramele dau glas, totodată, an
gajamentului colectivelor de oameni ai muncii de a acționa cu energie 
și pasiune revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin în acest an și pe intregul cincinal, pentru traducerea in viată 
a mărețelor obiective stabilite de cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, a orientărilor de inestimabilă valoare teoretică 
și practică pe care le conține magistrala expunere rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor celui de-al II-lea Congres 
al Consiliilor oamenilor muncii.

_____________ _ ___________________/

mocratismului vieții noastre econo
mice și sociale, de înflorire a patriei 
— vă urăm, incă o dată, viață lungă 
și sănătate, alături de mult iubita și 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
pentru binele și prosperitatea po
porului, pentru triumful cauzei so
cialismului și comunismului în 
România.

In telegrama trimisă de CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE GERMANA DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA se spune : Dind glas profunde
lor sentimente de bucurie și satis
facție , ale oamenilor muncii de na
ționalitate germană, exprimăm adîn- 
ca noastră mîndrie patriotică față de 
realegerea dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, act politic de cea 
mai mare însemnătate, voința între
gii țări exprimată în hotărîrea una
nimă a congresului de a avea in 
fruntea Consiliului Național al Oa
menilor Muncii pe cel mai iubit 
fiu al poporului, exponent stră
lucit al idealurilor și năzuințelor 
celor ce muncesc din patria noastră, 
eminent conducător de partid și de 
stat, neobosit militant revoluționar de 
al cărui nume sint legate nemijlocit 
marile înfăptuiri pe care le-a cunos
cut poporul nostru pe calea dezvol
tării economico-sociale.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de'ade
ziunea oamenilor muncii de națio
nalitate germană la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului, de hotărîrea de a-și înde
plini neabătut sarcinile ce le revin 
din documentele adoptate de Con
gresul al II-lea al consiliilor oame
nilor muncii, pentru ca, împreună cu 
întregul popor, să-și aducă din plin 
contribuția la înflorirea continuă a 
patriei noastre, Republica Socialistă 
România.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ministerul nostru își exprimă 
sentimentele de justificată mindrie 
patriotică, bucuria fără margini cu 
prilejul alegerii dumneavoastră în 
funcția de mare răspundere, de pre
ședinte al Consiliului național al oa
menilor muncii — se subliniază în 
telegrama MINISTERULUI FINAN
ȚELOR — și vă adresează cele mai 
cațde feljcitări, multă sănătate și 
putere de muncă pentru realizarea 

Xi} au«x\s dep|jț),a. grandiosului pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Numele și personalitatea dumnea- 
. voastră — cel mai iubit și stinfat fiu 
al națiunii noastre socialiste — con
stituie pentru noi comuniștii, toți 
oamenii muncii din Ministerul Fi
nanțelor chezășia înfăptuirii neabătu
te a principiilor autogestiunii econo- 
mico-financiare și autoconducerii 
muncitorești, a adincirii și perfec
ționării continue a democrației noas
tre socialiste, a afirmării spiritului 
înnoitor în toate sferele vieții eco
nomice. și sociale, pentru îndeplini
rea hotărârilor adoptate de Congre
sul al XII-lea al P.C.R.

Angajamentul nostru solemn este 
de a aplica cu fermitate principiile 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, de a traduce în viață sarcinile 
ce ne revin în domeniul reducerii 
costurilor în toate ramurile econo
mice. desfășurării unei activități 
rentabile, asigurării unei balanțe de 
plăți echilibrate, ridicării eficienței 
— condiție esențială a sporirii veni
tului național și ridicării bunăstării 
întregului popor.
• Cu ocazia realegerii dumneavoas
tră ca președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, comu
niștii, toți oamenii muncii — se ara
tă în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL APELOR, ne expri
măm profunda recunoștință și devo
tamentul nostru față de întreaga ac
tivitate pe care o desfășurați. ca cel 
mai iubit și stimat fiu al poporului 
nostru, exponentul strălucit al idea
lurilor și năzuințelor întregii națiuni.

Cu această ocazie raportăm con
ducerii partidului, personal dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că lucrările de 
deosebită importanță prevăzute în 
Programul Național de perspectivă 
pentru amenajarea bazinelor hidro
grafice, elaborat sub directa dum
neavoastră îndrumare prind viață cu 
succes, asigurând nevoile de apă ale 
tuturor ramurilor economiei națio
nale și ale localităților în proces de 
urbanizare ; obiectivele înfăptuite 
în cincinalul 1976—1980 — cele mai 
mari realizări din istoria hidroteh
nicii românești — și-au dovedit pe 
deplin eficienta și cu prilejul apelor 
mari din primăvara acestui an.
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40 DE ANI DE LA MASACRUL DE LA IAȘI SĂVIRȘIT DE TRUPE NAZISTE Șl ELEMENTE LEGIONARE

Împotriva forțelor democratice, antifasciste $i In mod deosebit împotriva populației evreiești
în urmă cu patru decenii, un șir 

de evenimente culminind cu dezlăn
țuirea agresiunii Germaniei hitleris- 
te împotriva Uniunii Sovietice făcu
seră din Europa o lume a spaimei, 
a ororilor și crimelor fascismului, 
dar și a luptei împotriva acestui 
cumplit dușman al libertății și in
dependenței popoarelor, al civiliza
ției și culturii.

Agresiunea hitlerismului împotriva 
popoarelor Europei a fost susținută 
nu numai prin crearea unei formida
bile mașini de război, dar și printr-o 
ideologie retrogradă, ultrareacționară, 
amestec de prejudecăți obscurantiste 
și superstiții medievale, avînd ca pi
vot teoria aberantă, a raselor, care 
susținea împărțirea lumii într-o mi
noritate de „supraoameni" — ger
manii — meniți să domine lumea, 
și o covîrși- 
toare majoritate 
de „suboameni". 
Destinul acestora 
din urmă trebuia 
să fie acela 
de a sluji „nea
mul stăpînilor" 
(Herrenvolk). O 
teorie aberantă, 
îndreptată împo
triva omului, a 
tuturor valorilor 
scumpe omenirii, 
avînd drept scop 
să justifice sub
jugarea și ex
ploatarea sălbati
că a popoarelor.

Războiul de jaf și cotropire, te
roarea cea mai sălbatică, îndreptată 
în primul rind împotriva comuniști
lor, care se aflau în primele rînduri 
ale luptei antifasciste, împînzirea Eu
ropei cu lagăre, deportarea a zeci 
și sute de mii de oameni pentru mun
ca forțată sau pur și simplu pentru 
a fi exterminați, asasinarea în masă 
a populației evreiești —, toate a- 
cestea fiind unite cu o deșănțată pro
pagandă menită să exalte crima, să 
ațîțe naționalismul șovin, rasisinul, 
antisemitismul.

în România, aceste excese au fost 
întîmpinate de opinia publică cu o 
reacție de puternică condamnare, 
încă din perioada premergătoare răz
boiului, cînd cu sprijinul Germaniei 
hitleriste și al cercurilor prohitleris- 
te din România se intensifica și în 
țara noastră activitatea organizații
lor fasciste, largi forțe sociale, per
sonalități proeminente ale vieții po
litice și cultural-științifice au luat 
poziție fermă împotriva fărădelegi
lor fascismului, a prigoanei rasiale.

împotrivirea față de fascism a fost 
potențată de vasta activitate a Parti
dului Comunist de conștientizare a 
maselor asupra pericolului grav pe 
care acesta îl reprezenta pentru liber
tatea, independența și integritatea te
ritorială a țării, de mobilizare și or
ganizare a lor într-un unic front de 
luptă. Starea de spirit antifascistă a 
poporului, viguroasele acțiuni, de 
luptă, organizate sub conducerea co
muniștilor in perioada 1935—1939 au 
stăvilit pentru un timp ascensiunea 
spre putere a Gărzii de fier și aser
virea țării Germaniei hitleriste.

Atunci cind, în împrejurările in în împrejurimi sau

ADUNARE
La Iași s-a desfășurat, în cursul 

dimineții de duminică, o adunare co
memorativă. organizată sub auspicii
le Consiliului Municipal al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, cu 
prilejul împlinirii a 40 de ani de la 
masacrul săvîrșit la Iași de fasciști 
împotriva forțelor democratice, anti
fasciste și in mod deosebit împotriva 
populației evreiești.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai consiliilor județean și municipal 
ale F.D.U.S., membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, activiști de 
partid și ai organizațiilor de masă 
și obștești, conducători de întreprin
deri și instituții, oameni de știință, 
artă și cultură, reprezentanți ai cul
telor, membri ai comunităților evre
iești, oameni ai muncii din munici
piul Iași.

Adunarea a fost deschisă de Eugen 
Nechifor, președintele Consiliului 
popular al municipiului Iași.

A luat apoi cuvîntul general-locote- 
nent Andrei Neagu, membru al Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S., președinte al Comitetu
lui foștilor luptători antifasciști și 
veteranilor de război împotriva fas
cismului, care a evocat tragicele e- 
venimente petrecute în urmă cu 40 
de ani, represiunile și cruzimile co
mise de trupele naziste, împreună 
cu elementele legionare, împotriva 
forțelor democratice din țara noas
tră, a populației evreiești. Vorbitorul 
a evidențiat reprobarea și ura pro
fundă din partea maselor largi popu- 
lor, împotrivirea deschisă și hotărîrea 
acestora de a înlătura barbaria le- 
gionaro-fascistă care afecta grav in
teresele naționale, lupta comuniști
lor, forțelor patriotice ale țării în 
frunte cu clasa muncitoare, condusă 
de Partidul Comunist Român, împo
triva fascismului și hitlerismului, în
cununată de actul de la 23 August 
1944.

După ce a vorbit despre brutali
tățile șl cinismul agenților nazismu
lui și fascismului, îndreptate contra 
forțelor democratice și progresiste 
din țara noastră, a populației evre
iești din România, mărturii ale unui 
trecut de tristă amintire, consemnat 
în numeroase documente de arhivă, 
dr. Moses Rosen, președintele Fede
rației comunităților evreiești, rabinul 
șef al cultului mozaic, a evidențiat 
spiritul de solidaritate și omenia po
porului român cu victimele nazis
mului, spiritul justițiar al maselor 
populare, expresie a umanismului șl

cinema
• Alo, aterizează străbunica !î SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
CAPITOL — 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20, 
la grădină — 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Duelul ; FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21,15, GRADINA 
BUZEȘTI — 21.
• Fiul munților î DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, LIRA — 15.30; 17,45; 
20.
• * *Punga  cu libelule ; FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia**  : VII
TORUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Probleme personale : MUNCA — 
16; 18; 20. 

• Teatrul Foarte Mic : Premiera — 
20.
• Teatrul de operetă : Tara surlsuluî 
— 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : La tintina dorului — 17. 
(la Arenele Romane) : Clntec vesel 
românesc — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala ge
nerală nr. 57, Drumul Taberei) : Tin-
<lalâ„ cloșcă — 20.

ternaționale complexe create la sfîr- 
șitul deceniului al patrulea și dato
rită ingerințelor directe ale Germa
niei hitleriste, și în România pu
terea a fost acaparată de dictatura 
fascistă care a trecut la aplicarea 
măsurilor de discriminare și prigoa
nă rasială, după modelul practicilor 
naziste, reacția opiniei publice a fost, 
în mod firesc, aceea de revoltă și 
respingere ; sentimente și mai mult 
accentuate de ororile săvîrșite de le
gionari, care au ridicat crima și a- 
sasinatul la rangul de politică de 
stat ; care au dezlănțuit o prigoană 
sălbatică împotriva comuniștilor și 
luptătorilor, antifasciști ; care nu 
s-au dat înlături de la asasi
narea unor ilustre personalități ale 
vieții culturale și științifice ce se 
ridicaseră in apărarea libertății și

O filă întunecată de istorie, 
permanent act de acuzare 

împotriva fascismului
demnității omului, a națiunii. Pen
tru poporul român era limpede unde 
putea să ducă demența fascistă, care 
se organiza sub firma Gărzii de fier 
— agentura hitlerismului .în Româ
nia. Oprobriul public și opoziția fer
mă a poporului român în fața unor 
practici pe bună dreptate apreciate 
de Nicolae Iorga drept „maimuțărea
la periculoasă a unor lucruri din a- 
fară care nu puteau fi introduse la 
noi și nu se puteau aclimatiza aici", 
drept „grețos dezmăț" și „apucături 
de bandiți", solidaritatea creată în 
mod firesc între cetățenii țării, indi
ferent de naționalitate, în cursul în
delungatei conviețuiri și colaborări, 
au determinat limitarea consecințe
lor nefaste ale dominației fasciste,

Totuși, și în Rofriânia s-a plătit 
tribut demenței fasciste, împotriva 
simțămintelor și voinței poporului 
român. O filă întunecată in istoria 
României au înscris tragicele eveni
mente petrecute la Iași în 28—29 
iunie 1941, cărora le-au căzut victime 
peste 3 000 de vieți omenești — zgu
duitoare expresie a barbariei fascis
te. Organizatorii și executorii acestui 
odios masacru împotriva forțelor de
mocratice, antifasciste și în mod deo
sebit împotriva populației evreiești 
au fost trupele hitleriste, sprijinite 
de legionari și elemente fasciste din 
armata română.

Tragicele evenimente de la Iași au 
avut loc la puține zile după declan
șarea războiului hitlerist antisovie- 
tic. îngrozită de perspectiva războiu
lui, o parte din populația civilă a 
Iașiului părăsise orașul, stabilindu-se 

în sudul țării.

a sentimentelor de întrajutorare, a 
respingerii cu tărie a ideologiei fas
ciste. a practicilor sale barbare și 
iraționale. Vorbitorul a adresat re
cunoștință președintelui țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care, con
secvent cu tradițiile înaintate ale 
Partidului Comunist Român, a con
damnat cu vehemență și infierat de 
nenumărate ori, în cuvîntările sale, 
fascismul, rasismul și antisemitismul, 
neonazismul și războiul pentru ca în 
lume să nu se mai repete asemenea 
acte barbare.

Crimele făptuite acum patru de
cenii, a spus Neculai Băisan, mem
bru de partid cu stagiu din ilegali
tate. au fost străine de natura și spi
ritul profund uman al poporului ro
man ; ele au fost consecința marii 
tragedii pe care o trăiau oamenii 
muncii din țara noastră : ocuparea 
țării de trupele hitleriste, instaurarea 
în țară a unui regim de teroare în
dreptat împotriva forțelor patriotice, 
antifasciste, tîrîrea României în răz
boiul antisovietic. în pofida măsuri
lor represive, a continuat vorbitorul, 
Partidul Comunist Român a * combă
tut cu tărie fascismul intern și in
ternațional, a chemat forțele demo
cratice la înfăptuirea frontului pa
triotic antifascist, ridicîndu-se cu ho- 
tărire împotriva rasismului, naționa
lismului șovin, ocupanților hitleriști 
și a sprijinitorilor lor.

Veronica Ipate, muncitoare la în
treprinderea „Țesătura", a subliniat 
faptul că împotriva ocupanților hi
tleriști, a dictaturii fasciste, trădă
toare a intereselor naționale ale po
porului, s-a ridicat întregul popor 
român, in frunte cu comuniștii, cu 
eroica noastră clasă muncitoare. In 
pofida unei crunte terori, a plutoa
nelor de execuție, a temnițelor și 
lagărelor de concentrare, muncitorii 
au spus un nu hotărît fascismului, 
au organizat sabotarea mașinii de 
război hitleriste, au stat în fruntea 
luptei de rezistență a poporului ro
mân.

In cuvîntul său, tovarășul Leonard 
Constantin, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, a arătat că a- 
ceastă comemorare a tragediei pe
trecută acum 40 de ani constituie 
omagiul fierbinte adus luptei și sa
crificiului celor care s-au jertfit 
pentru triumful rațiunii și omeniei 
pe pămintul românesc, victimelor 
fascismului, tuturor celor care au 
luptat, in frunte cu comuniștii îm

• .Tocuri serioase : CENTRAL — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Cosmonautul : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Aventuri în Marea Nordului î PA
TRIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18; 20,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA — 9; 12,15; 15,30; 19, POPULAR
— 15; 18,30.
• Primăvară pentru o oră : DOINA
— 9,15; 11; 12.45; 14,30.

’ e Cenușa : DOINA — 16; 19.
• Signum laudis : BUZEȘTI — 15;
17; 19.
• Un Iepure pentru avocat ; DRU
MUL SĂRII - 16 18; 20.
• Stelele de dimineață : COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Patrula cosmică în acțiune : COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30.
• Socrul : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Serpico : SALA PALATULUI —
— 17,15; 20,15, FLOREASCA — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, FLAMURA — 9; 
11,30; 14,15; 17; 19,45.

Rămăseseră în Iași aproape 105 000 
locuitori, dintre care 51 200 de evrei. 
Prezența într-un oraș din imediata 
apropiere a frontului a unui număr 
atit de mare de evrei in stare de li
bertate, desfășurindu-și, in pofida 
unor îngrădiri, activitățile fără să fi 
fost închiși în ghetouri, a iritat co
mandamentul german, in concepția 
căruia exterminarea evreilor ar fi 
trebuit să preceadă operațiilor mili
tare. în aceste împrejurări a început, 
în noaptea de 28/29 iunie, trage
dia ce s-a soldat cu ridicarea din ca
sele lor a mii de evrei, uciderea a 
sute dintre ei de către hitleriști în 
curtea chesturii și apoi încărcarea 
celor rămași în viață în „trenurile 
morții", în care cei mai multi au pie
rit asfixiați. O crimă odioasă, săvîr- 
șită împotriva unei populații pașnice, 

o crimă care și astăzi provoacă in
dignare și mînie, ori de cite ori este 
evocată.

Reprezentanți ai autorităților loca
le românești au încercat să opreas
că și să limiteze dezmățul fascist, 
să-i elibereze pe evreii arestați. Im
presionant s-a manifestat în acele 
zile de groază atitudinea demnă, pli
nă de curaj a populației românești 
care nu s-a lăsat otrăvită de ideolo
gia și practicile fascismului, s-a opus 
în diverse moduri aplicării lor, i-a 
ajutat pe evrei, i-a ascuns pe cei mai 
mulți, salvîndu-i astfel de la pieire.

Știrile despre tragicele evenimente 
pe care le-a cunoscut Iașiul au zgu
duit întreaga opinie publică româ
nească, care, în forme diverse, și-a 
manifestat indignarea și revolta.

Cu deosebită vigoare a înfierat 
crimele de la Iași Partidul Comunist 
Român, care întotdeauna a respins 
și a demascat diversiunea rasistă, 
naționalistă. Astfel, încă la 17 sep
tembrie 1940, „Scînteia", in articolul 
intitulat „Sălbaticele persecuții îm
potriva maselor evreiești", analizînd 
aspecte ale terorii legionaro-fas- 
ciste, sublinia că „Persecuțiile 
sălbatice și bestiale împotriva evrei
lor urmăresc atragerea și îndrepta
rea atenției maselor muncitoare în 
altă direcție decît înspre lupta pen
tru revendicările lor zilnice". Plat
forma-Program a, P.C.R. din 6 sep
tembrie 1941, condamnind vehement 
singeroasele crime din iunie 1941 de 
la Iași, cerea încetarea prigoanei bar
bare împotriva evreilor și a oricărei 
asupriri naționale.

Stăvilărul ridicat de’omenia ’po-

COMEMORATIVĂ
potriva dictaturii militaro-fasciste și 
războiului hitlerist. In continuare, 
vorbitorul s-a referit la acțiunile 
eroice ale Partidului Comunist Ro
mân orientate in direcția polarizării 
tuturor forțelor potrivnice fascismu
lui, pentru crearea unui front națio
nal antihitlerist, capabil să apere in
tegritatea și independența țării. Este 
meritul istoric al P.C.R., a relevat 
vorbitorul, că in acele grele împre
jurări a reușit să găsească calea 
pentru colaborarea cu toate forțele 
patriotice, antifasciste, să coalizeze 
într-un front larg clasa muncitoare, 
țărănimea, armata, tineretul, cercuri 
și personalități politice democratice, 
importante grupări ale burgheziei, 
monarhia, să angreneze sub steagul 
programului său de acțiune cele mai 
diverse forțe social-poiitice. inclusiv 
pe cele ale naționalităților conlocui
toare, orientîndu-le ferm in direcția 
răsturnării prin luptă a regimului de 
dictatură militaro-fascistă, a scoaterii 
țării din războiul hitlerist și alătu
rării ei Națiunilor Unite.

Vorbitorul a relevat că instaurarea 
orînduirii socialiste pe pămintul 
României a însemnat, odată cu mă
rețele transformări economice și so
ciale, cu . profundele mutații inter
venite în planul conștiinței, și solu
ționarea deplină, marxist-leninistâ, a 
problemei naționale, lichidarea pen
tru totdeauna a inechității în drep
turi a naționalităților conlocuitoare, 
a asupririi și învrăjbirilor, creindu-se 
astfel cadrul optim pentru valorifi
carea potentelor creatoare ale tu
turor celor ce muncesc și trăiesc pe 
pămintul scump al țării.

Referindu-se pe larg la politica in
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român, in perioada de după 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă din August 1944, vorbi
torul a subliniat mărețele realizări 
obținute de poporul român în toate 
compartimentele activității creatoa
re, și în acest context și de județul 
Iași, rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la creșterea pres
tigiului internațional al României 
socialiste, activitatea sa neobosită 
pentru echitate și dreptate în lume, 
pentru • afirmare liberă a tuturor 
națiunilor, pentru pace și colaborare 
internațională.

In încheierea adunării, cei prezenți 
au adresat o telegramă COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune între altele :

• Ciinele electronic : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21,15.
• Campionul : EFORIE — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45, MIORIȚA - 9; 12;
16; 19, la grădină — 21, FLACĂRA — 
14,15; 17; 19,45. la grădină - 21,15.
• Secretul casetofonului : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : PACEA — 11; 15,30;
18,30.
• Articolul 420 î MELODIA — 9; 12; 
16; 19, CULTURAL - 9; 12; 16; 19.
• Idilă cu „miss Brazilia**  î VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 21.
• Shabana : AURORA — 9; 12; 16;
19, la grădină — 21, TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Cactus Jack : GRADINA FESTIVAL
— 21,15.
• Jandarmul și extratereștrii : GRĂ
DINA LIRA — 21, GRADINA CUL
TURAL — 21.

porului român a rezistat și năpras
nicului val de pensecuții rasiale dez
lănțuit ulterior. Dacă in România 
nu s-a ajuns — cum s-a intîmplat în 
alte țări — la aplicarea planurilor 
hitleriștilor de exterminare in masă 
a evreilor, aceasta s-a datorat rezis
tenței naționale, presiunii statornice 
exercitate de forțele democratice, re
voluționare, asupra dictaturii anto- 
nesciene, repulsiei poporului român 
față de asemenea crime monstruoa
se. umanismului său.

în anii care au trecut de la eli
berare. datorită politicii principiale, 
profund umaniste a Partidului Co
munist Român în problema națio
nală, în România s-a pus capăt 
pentru totdeauna vechii politici de 
discriminare și învrăjbire națională, 
a fost asigurată deplina egalitate în 

drepturi a cetățe
nilor țării, fără 
deosebire de na
ționalitate, creîn- 
du-li-se tuturor 
posibilitatea de a 
se bucura de cu
ceririle socialis
mului, de a duce 
o viață liberă și 
demnă, de a par
ticipa efectiv la 
conducerea socie
tății. Pe această 
bază s-au dezvol
tat și ridicat pe 
o treaptă superi
oară colaborarea 
și unitatea fră

țească dintre oamenii muncii care, 
fie ei români, maghiari, germani, 
evrei sau de alte naționalități, consi
deră România patria lor comună.

Aceste noi realități ale României, 
prețuirea și stima de care se bucură 
în țara noastră naționalitățile conlo
cuitoare își găsesc reflectarea și în 
evocarea tragicelor evenimente de 
acum 40 de ani, în omagiul adus 
victimelor fascismului. Evocarea o- 
diosului masacru petrecut la Iași 
acum patru decenii are o semnifica
ție deosebită îp condițiile actuale, 
cînd asistăm la încercări ale cercu
rilor celor mai reacționare din dife
rite țări capitaliste de a reînvia fas
cismul. cînd, fără sfială, teorii reac
ționare condamnate de istorie, ideile 
dezumanizante ale împărțirii ra
siste a oamenilor sînt puse din 
nou în circulație, in aceleași sco
puri diversioniste de subminare a 
luptei popoarelor pentru libertate.

Credincios tradițiilor sale de luptă 
antifascistă, Partidul Comunist Ro
mân condamnă și combate fascis
mul și neofascismul sub orice formă 
și oriunde s-ar manifesta pe meri
dianele planetei, avertizează asupra 
primejdiei pe care o reprezintă, face 
apel la toate forțele democratice din 
lume să acționeze pentru stîrpirea 
acestei doctrine a urii, căreia i-au 
căzut jertfă atîtea milioane de oa
meni, astfel încit niciodată* 1 să nu se 
mai repete ororile și suferințele pe 
care fascismul le-a cauzat omenirii.

Dr. Maria COVACI 
cercetător științific principal 
la Institutul de studii Istorice 
și social-poiitice de pe fîngâ C.C. 

( ' al P.C.R.

„Participants la adunarea comemo
rativă consacrată împlinirii a 40 de 
ani de la masacrul săvîrșit de fas
ciști, împreună cu legionarii împo
triva torțelor democratice și a popu
lației evreiești, iși îndreaptă cu 
nețărmurită dragoste gîndurile pline 
de stimă, devotament și recunoștință 
către conducerea partidului și statu
lui, către dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, om al păcii, care militați 
cu fermitate, și dăruire pentru întro
narea pe planeta noastră a echității 
și dreptății, a înțelegerii și convie
țuirii pașnice intre toate popoarele.

Dînd glas simțămintelor și con
științei poporului român, umanismu
lui socialist c£re ne însuflețește în 
tot ceea ce întreprindem pentru edi
ficarea prezentului și viitorului, 
partidul nostru face astfel. încă o 
dată, dovada vie a fermității cu care 
acționează și va acționa pentru ca 
asemenea tragedii să nu mai fie po
sibile niciunde și niciodată.

însuflețiți de amplul program 
expus de Congresul al doilea al con
siliilor oamenilor muncii, de indica
țiile de inestimabilă valoare pe care 
le-ați dat, ne angajăm să combatem 
concepțiile retrograde, mistice, pre
cum și oricare manifestare de națio
nalism și șovinism, de rasism și anti
semitism, a concepțiilor imperialis
mului și cercurilor reacționare ce 
mai pătrund din afară. Ne angajăm, 
totodată, să muncim cu hotărîre, dă
ruire și pasiune pentru făurirea celei 
mai drepte și umane societăți, socie
tatea socialistă și comunistă, să în
tărim spiritul înaltei responsabilități 
comuniste pentru pace și prietenie 
între toate națiunile, pentru triumful 
rațiunii și progresului în lumea con
temporană".

★
în cursul aceleiași zile au fost de

puse coroane de flori din partea Con
siliului Național al F.D.U.S., Comi
tetului foștilor luptători antifasciști 
și veteranilor de război împotriva 
fascismului, consiliilor județean și 
municipal Iași ale F.D.U.S., Consiliu
lui popular municipal și Federației 
Comunităților Evreiești, la Obeliscul 
ridicat in memoria victimelor masa
crului săvîrșit de fasciști. Au fost 
depuse coroane de flori la monumen
tele luptătorilor antifasciști și la 
mormintele comune ale victimelor 
masacrului aflate în cimitirele evre
iești din Păcurari, Podul Iloaiei și 
Tg. Frumos.

• Vizita la domiciliu : PARC HOTEL 
— 21,15.
• îmi sare țandăra ; CINEMA STU
DIO - 10; 12; 14; 16; 18; 20, GRADI
NA GLORIA — 21.
• Strada Hanovra t GRĂDINA TO
MIS - 21.
• Tunurile din Navarone : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19.

teatre

La zi in AGRICULTURĂ
V

ÎN SUDUL ȚÂRII A ÎNCEPUT 
SECERIȘUL GRÎULUI

în timp ce in nordul județului Olt 
se recoltează orzul pe ultimele su
prafețe, în consiliile unice agroin
dustriale Ștefan cel Mare, Corabia, 
Vișina, Izbiceni și altele din sud a 
început secerișul griului. Ieri, în a- 
ceste unități s-a lucrat din plin, cu 
toate forțele. Cum a debutat secerișul 
griului, cultură care în județul Olt 
ocupă peste 77 500 hectare ? Pentru a 
răspunde la această întrebare am 
urmărit cum este organizată munca 
concret, în lanuri.

...Consiliul unic agroindustrial Vi
șina. O primă constatare : Toate cele 
6 formații complexe de mecanizare 
erau în lanuri. „Prima zi la recol
tarea griului — ne spune Ion Flo- 
rea, directorul S.M.A. Vișina — a 
însemnat și realizarea ritmului pla
nificat : 240 hectare. Oamenii sînt 
dornici de fapte mari și au dovedit 
acest lucru la recoltarea în timp 
scurt a celor 860 hectare cu orz. 
Dealtfel și la grîu, care ocupă 2 522 
hectare, sîntem pregătiți să strîngem 
și să punem la adăpost întreaga pro
ducție în numai 8 zile. Dovadă că 
oamenii sînt grăbiți, întîia zi a adus 
și primii „recordmani" la secerișul 
griului. Mecanizatorii Simion Stroe 
și Ion Gune de la C.A.P. „Calea 
Belșugului" — Brastavăț, au strîns 
peste 40 de tone de grîu fiecare, sea
ra fiind premiați". „Nu-i o surpriză 
că încă din prima zi' am fost „obli
gați" să dăm prime — intervine în 
discuție tovarășul Florea Mitroi, pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial. Dealtfel, la secerișul orzului 
premiile date mecanizatorilor pentru 
hărnicie se ridică la peste 10 000 lei".

— Este și normal să ne grăbim 
dacă vrem să nu pierdem nimic din 
recoltă — susține tovarășa Maria Po
pescu — inginerul-șef al C.A.P. Vă- 
dastra. Lanurile evoluează foarte 
rapid spre coacere. Lanul acesta, 
bunăoară, unde lucrăm cu două for
mații complexe, a ajuns la o umidi

AU ÎNCHEIAT secerișul orzului
Oamenii muncii din agricultura 

județelor Arad, Brăila, Giurgiu și 
Galați au terminat secerișul orzului 
pe întreaga suprafață planificată.

în telegramele adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de comitetele județene de partid se 
subliniază că succesul ilustrează spi
ritul de abnegație și responsabilitate 
comunistă cu care lucrătorii ogoare
lor acționează pentru transpunerea in 
practică a prețioaselor indicații date 
de secretarul general al partidului 
la recenta consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, ca și cu prilejul vi
zitelor de lucru întreprinse în diferite 
zone agricole ale țării, pentru obți
nerea unor recolte sporite și in acest 
an. In prezent, se arată in telegrame, 
toate forțele umane și mecanice sint 
mobilizate pentru insămințarea grab
nică pe terenurile eliberate a cultu
rilor duble,. executarea arăturilor de 
vară, pregătirea temeinică a strîn- 
gerii griului, recoltarea și valorifi
carea superioară a legumelor și 
fructelor.

Organizațiile județene de partid 
asigură pe secretarul general al 
partidului că lucrătorii ogoarelor 
vor munci cu toată răspunderea pen
tru realizarea unei noi și profunde 
revoluții agrare în țara noastră, pen
tru înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al 'XII-lea al 
partidului, aducîndu-și astfel o con
tribuție sporită la creșterea bunăstă
rii poporului, la înflorirea și prospe
ritatea României socialiste.

(Agerpres)
★

DOLJ. Oamenii muncii din unită
țile agricole ale județului Dolj au

LAUDĂ OAMENILOR CATEDREI
O dată pe an, oricare 

ne-ar fi îndeletnicirile, ne 
întoarcem cu gîndul spre 
etapele devenirii noastre ca 
personalități depline, capa
bile să poarte spre viitor 
făclia primită din mîinile 
unor înaintași: sărbătorim 
pe plan național ziua învă
țătorului și se cuvine să 
ne amintim chipurile cu 
trăsături estompate de tre
cerea timpului ale celor 
ce-au contribuit la forma
rea noastră ca oameni și 
cetățeni, ca profesioniști — 
uneori — în atenția admi
rativă a semenilor noștri.

Termenul de „învățător" 
în această zi cuprinde toa
te categoriile de slujitori 
ai învățămîntului, de la e- 
ducatoarele „șoimilor pa
triei", creatori de jocuri și 
cîntece pline de delicatețe, 
prin care conduc sufletele 
candide ale celor mici spre 
incandescența nobilelor sen
timente ale iubirii de oa
meni și de patrie, pînă la 
prestigioșii, savanții pro
fesori din universități, sub 
îndrumarea cărora, an de 
an, societatea românească 
se îmbogățește cu eminenți 
oameni de știință, stăpîni 
pe nebănuite taine ale ma
teriei, cu tehnicieni a căror 
ingeniozitate sporește mereu 
puterea de productivitate a 
instrumentelor auxiliare o- 
mului, ușurîndu-i efortul și 
îmbogățindu-ne viața. „în
vățătorii" generației tinere 
pregătesc cu răbdare și 
competență pe gînditorii a- 
supra problemelor acute în 
economie, politică, sociolo
gie și direcțiile previzibile 
ale unei etici și estetici 
compatibile cu epoca noas
tră; lor le datorăm pe pa- 
sionatii cercetători ai isto
riei naționale, ai metodelor 
de învățămint, ai nedeslega- 
telor probleme pe care le 
pun straturile geologice cu 
nebănuitele lor comori, pe 
matematicienii și geneticie
nii de la care omenirea aș
teaptă soluții epocale: ei 
pregătesc subtili exegeți ai 
universului poeziei și ai 
muzicii, ai structurilor ce 
alcătuiesc etapele devenirii 
graiului nostru milenar, 
cu infinitele lui virtuți ex
presive... Munca devotată a 

tate de numai 16—17’la sută față de 
32 la sută cit avea în urmă cu două 
zile. Iată de ce, noi, specialiștii, tre
buie să urmărim zi de zi, ceas de 
ceas stadiul coacerii griului pentru 
a începe recoltarea fără nici o în- 
tirziere.

A doua constatare care se impune 
este organizarea lucrărilor în flux 
continuu. La C.A.P. Vădastra, ca de
altfel la toate cele opt cooperative 
agricole din consiliul Vișina, conco-

în județul Olt experiența 
bună de la secerișul 
orzului este folosită 
din plin la recoltarea 

griului

mitent cu secerișul griului se exe
cută transportul și depozitarea pro
ducției, strîngerea paielor și elibe
rarea terenului, aratul și pregătirea 
solului, însămînțarea culturilor du
ble. De remarcat că între seceriș și 
semănatul culturilor duble nu trec 
mai mult de 48 de» ore. Așa se face 
că pînă acum în consiliul Vișina au 
fost însămînțate cu porumb, mei, le
gume și plante furajere peste 900 
hectare.

Aici, in sudul județului Olt, unde 
lanurile de grîu ajung mai repede la 
maturitate și datorită soiurilor timpu
rii — care dețin peste 60 la sută din 
suprafață, — au fost concentrate im
portante forțe mecanice și mijloace 
de transport. Despre modul de orga
nizare a muncți la recoltarea griului 
pe baza experienței desprinse de la 
secerișul orzului ne-a vorbit to
varășul Doru Rădulescu. director 
general al direcției agricole județene: 

raportat, în cursul zilei de ieri, fina
lizarea unei importante lucrări din 
actuala campanie de recoltare a 
păioaselor — încheierea secerișului 
orzului pe întreaga suprafață cultiva
tă de peste 36 000 hectare. în pre
zent, lucrătorii ogoarelor doljene, mo
bilizați de organele și organizațiile 
de partid, acționează cu toate forțele 
pentru efectuarea celorlalte lucrări 
de sezon. Astfel, din datele centrali
zate la direcția agricolă județeană, 
rezultă că pînă aseară a fost elibe
rat terenul de paie pe 21 500 hectare, 
s-au efectuat arături pe 17 500 hec
tare și au fost semănate cu culturi 
duble aproape 16 500 hectare — fiind 
stabilite măsuri ca în cel mai scurt 
timp toate aceste lucrări să fie în
cheiate. (Nicolae Petolescu).

MEHEDINȚI, în cursul zilei de 
ieri, realizînd cea mai mare viteză 
de lucru din actuala campanie de 
strîngere a cerealelor, lucrătorii ogoa
relor mehedințene au încheiat recol
tatul orzului de pe întreaga supra
față de 13 633 hectare, producția re
zultată fiind în întregime înmagazi
nată. în prezent se acționează intens 
cu forțele mecanice și manuale la 
eliberarea terenurilor. Lucrînd în 
două schimburi, mecanizatorii conti
nuă pregătirea terenului și însămîn
țarea culturilor succesive astfel ca in 
cel mult 2—3 zile și această lucrare 
sâ se încheie pe toate suprafețele de 
pe care s-a strîns producția de orz 
urmind ca imediat combinele să intre 
din plin în lanurile de griu. (Virgiliu 
Tătaru).

VILCEA. Duminică, 28 iunie, în 
județul Vilcea s-a încheiat recoltatul

acestor călăuze competen
te ale tineretului patriei 
seamănă și face să ro
dească ideile nobile ale u- 
manității.

Dumitru M. Dumitru, care 
mi-a pus in mină condeiul 
de cenușă în 1915, privirea 
lui încurajatoare peste cla
sa înfiorată în așteptarea 
primei lecții, glasul lui cu 
vibrații tulburătoare, reci
tind „Oituzul geme zdro- 
bindu-și piatra. Și țara- 
mamă e-ndurată...“, ori scli
pirea șăgalnică din ochi 
cînd ne-a citit — în locul lui 
Creangă — despre vatra cu 
prichiciul cel humuit, des
pre stîlpul hornului în jurul 
căruia se zdrobeau jucîn-

din trei în trei, din cinci 
în cinci, în școlile epocii 
noastre socialiste învățăto
rul se folosește de un bogat 
material didactic furnizat de 
o direcție specială a Mi
nisterului Educației și Invăr 
țămîntului; de la bietele 
manuale cenușii pe care 
mulți dintre noi nu ni le 
puteam cumpăra, copiii de 
azi au gratuit manuale a- 
trăgătoare, , alcătuite după 
cele mai noi metode în 
vederea ușurării trecerii 
la sistemul de semnalizare 
prin cuvîntul rostit și scris. 
Hărți și planșe, tablouri sti
mulatoare ale imaginației, 
imagini ale pitoreștilor 
noastre meleaguri, reprodu

Ziua învățătorului

du-se cu motoceii pisoii atît 
de dragi povestitorului din 
Humulești, ca și siguranța 
cu care ne-a condus mintea 
prin hățișurile fracțiilor, 
ale regulei de trei simplă și 
ale geometriei plane, imi 
apare azi ca întîiul ctitor 
al minții și sufletului meu 
pînă în pragul bătrîneții. 
Fără întilnirea fericită cu 
el, poate că Olga Tințu, 
strălucita mea profesoară 
de matematică și astrono
mie din Craiova, Paula lo- 
nescu și Sabina Paulian 
— poeta, care m-au călăuzit 
spre literatură, dîndu-mi 
incredere în puterile mele, 
nici chiar Nicolae Iorga, 
Dan Simonescu, Caracos- 
tea, Cartojan și Ovid Den- 
sușianu n-ar fi reușit să-mi 
dezvăluie esența mesajului 
unei opere literare și far
mecul negrăit degajat de 
„cuvintele potrivite" mă
iestrit și viața mi-ar fi fost 
săracă și cenușie.

Ca și mine, în ziua a- 
ceasta de sărbătoare, toți 
ne regăsim în amintire „în
vățătorii" nimbați de lumi
na recunoștinței binemeri
tate.

Și cit de vitregiți au fost 
dascălii noștri de altădată!

De la bețigașele cioplite 
de noi înșine din crengi de 
cireș, necesare numărării

ceri ale celebrelor pînze de 
Grigorescu ori Băncilă, Pa- 
ladi ori Corneliu Baba, e- 
misiuni radiofonice și tele
vizate speciale pentru șco
lari, toate pun pe copil în 
fața minunilor lumii vege
tale și animale de pe pă- 
mînt. din adincul oceane
lor, din peșteri și păduri 
virgine, din înaltul inson
dabil al spatiilor interpla
netare. Fotografii de sute 
și mii de ori mărite ale 
ființelor microscopice și ale 
structurilor organice și an
organice deschid porțile 
infinitului mirific în splen
dida și uluitoarea lui orga
nizare, înlesnind profesori
lor de vocație și cu iubire 
de patrie să-și conducă 
discipolii pe noi trepte de 
cunoaștere a lumii văzute 
și nevăzute.

Pe deplin conștienți de 
rolul care li l-a încredințat 
poporul român în această 
eră de efervescentă înăl
țare, cînd munca tuturor se 
revarsă binefăcător asupra 
vieții și desăvirșirii fiecărei 
personalități, „învățătorii" 
tinerei generații din pa
tria noastră, sprijiniți de 
conducerea de partid și de 
stat cum n-au fost nicicînd, 
mobilizați în nobila lor 
faptă de îndemnurile ge
neroase și înălțătoare ale

— In acest ap am asigurat condi
țiile necesare ca fiecare unitate să se 
poată încadra in termenul stabilit 
pentru încheierea secerișului — de 
8—9 zile. In acest scop s-a făcut o 
redistribuire a forțelor mecanice în 
funcție de suprafața cultivată cu 
cereale păioase în fiecare unitate 
agricolă. Nu am procedat ca în cei
lalți ani, să plimbăm un număr mare 
de combine din nordul în sudul 
județului cu mare consum de energie 
și carburanți, ci am asigurat schimbul 
II pentru majoritatea combinelor, 
pentru a le folosi cu randament spo
rit. Ne folosim și de întrajutorare, 
dar numai la unitățile vecine. In 
mod deosebit ne preocupă transpor
tul și. livrarea producției la fondul de 
stat în același timp cu secerișul. La 
orz fiecare mașină a făcut în medie 
cite 4—5 curse pe zi. Ca să ajungem 
la acest ritm, descărcarea combinelor 
se face din mers, distanțele maxime 
pină la bazele de receoție nu depă
șesc 15—18 kilometri; 30 la sută din. 
capacități rămîn încărcate de cu 
seară pentru a se asigura o afluire 
eșalonată la bazele de recepție. în 
concluzie, se poate spune că secerișul 
a debutat bine. Dovadă că recoltatul 
orzului s-a încheiat, așa cum ne-am 
propus, în 3—4 zile bune de lucru, in 
fiecare unitate, că am însâmînțat cu 
culturi duble peste 22 000 hectare. Și 
totuși sint de soluționat unele proble
me legate de aprovizionarea cu cu
rele late pentru combinele C 12, la, 
care ne lipsesc 500 bucăți. Ridic 
această problemă cu rugămintea ca 
întreprinderile furnizoare să neu ori- 
jine, asigurîndu-ne curelele de trans
misie . de care avem nevoie, astfel in
cit la secerișul griului să putem 
realiza și depăși ritmul zilnic pla
nificat, care este de 6 680 hectare.

Aurel PAPADIUC 
Emilia» ROUĂ

orzului pe toate cele peste 5 000 hec
tare și cea mai mare parte din aceas
tă suprafață a fost eliberată de paie 
și arată. întregul complex de lucrări 
s-a realizat în numai 3 zile bune de 
lucru, ceea ce reprezintă un record 
pentru lucrătorii ogoarelor din acest 
județ. Umiditatea acumulată in- sol 
permite insămințarea grabnică a te
renurilor eliberate cu porumb boabe 
și pentru masă . verde. Dealtfel în 
cooperativele agricole din consiliile 
unice Orlești, Făurești și Galicea au 
și fost semănate peste 400 hectare cu 
porumb, precum și cu varză de 
toamnă, castraveți cornișon și alte 
legume tîrzii. (Ion Stanciu).

SECTORUL AGRICOL ILFOV. 
Răspunzînd îndemnurilor adresate de 
conducerea partidului, de secre
tarul general, tovarășul Nicolae 
deaușeScu, oanienii munții din Uni
tățile aparțiaind sectorului agricol 
Ilfov raportează că, prin buna orga
nizare a activității, folosind din plin 
mijloacele mecanice și fiecare o?ă 
bună de lucru, au încheiat recoltai/;a 
orzului pe întreaga suprafață culti
vată. Concomitent cu secerișul, 
eliberat terenurile și executat ștabu
rile, insămînțîndu-se cu a doua cul
tură peste 50. la sută din suprafața 
recoltată, acțiunea urmînd a fi în
cheiată in cel mult 2—3 zile. Acum 
toată atenția este acordată pregătirii 
temeinice a recoltării griului, pentru 
ca această lucrare să poată fi efec
tuată in cel mult 8—9 zile, asigurin- 
du-se totodată transportul și depo
zitarea întregii recolte, eliberarea 
grabnică a terenului și insămințarea 
cu culturi s-’ccesive a întregii supra
fețe prevăzute.

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cinstiți pentru 
munca lor de întreaga co
lectivitate, trăiesc într-o e- 
pocă de mulțumire deplină, 
punîndu-și în valoare toate 
însușirile cu care au fost 
dăruiți 'de natură. Direcții 
care în anii premergători 
ultimelor trei-patru decenii 
nu se pomeneau în școală 
se profilează azi ca niște 
semețe culmi în lumină, 
iscate miraculos de multi
plele talente ale dascălilor 
noștri: elevi și studenți in
ventatori în domeniul teh
nicii, al electronicii, des
coperitori de importante 
urme arheologice . vădind 
milenarele noastre așezări, 
cercetători ai impresionan
telor noastre peșteri, mem
bri ai societăților de pres
tigiu în științe naturale, ma
tematici și fizică, aerodi
namică, afirmați — indivi
dual sau colectiv — ai com
petițiilor naționale și inter
naționale in muzică, pictură 
și dans; tineri de 16—18 ani 
care bat la porțile gloriei 
literare; sportivi purtînd 
medaliile prețioase cucerite 
la Olimpiade ori la „Da- 
ciadă" și așteptînd întrece
rile atît de apropiatei „U- 
niversiade", ce le vor fi a- 
tribuite — ca și în trecut 
în văzul zecilor de mii de 
spectatori, în acordurile 
imnului patriei noastre, 
toți aceștia sînt discipolii 
unor dascăli-maeștri care 
și-au cheltuit și iși cheltuie 
cu dragoste știința și bogă
ția sufletului ca să șlefuias
că piatra prețioasă a ta
lentului lor înnăscut.

Cinstindu-i pentru munca 
lor neobosită și mîndrin- 
du-ne cu școala româneas
că, de la grădiniță pînă la 
strălucitele institute de în- 
vățămînt superior cu o 
înaltă specializare, așteptăm 
de la „invățătorii" tineretu
lui patriei succese noi, pe 
măsura eforturilor pe care 
întregul nostru popor mun
citor Ie depune pentru edi
ficarea unei societăți con
știente de destinul său is
toric.

Prof. univ. dr. 
Emilia Șt. 
MILICESCU
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL Salt președinția imraalii liniat Ceausescu, ieri a arat Inc

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare dîn pag. I)

In ceea ce privește construcția de locuințe, to- 
varâșul Nicolae Ceaușescu a arâtat că cele 900 
de mii de apartamente reprezintă un pas impor
tant spre soluționarea cererilor oamenilor muncii, 
fiind in concordanță cu posibilitățile practice ale 
economiei, la fixarea planului luindu-se in calcul 
materialele, forța de muncă și mijloacele finan
ciare necesare.

S-a subliniat necesitatea folosirii mai raționale 
a forței de muncă din fiecare județ, evitindu-se 
concentrarea in orașe și asigurindu-se stabilizarea 
oamenilor în sate, pentru dezvoltarea agriculturii.

Practic - a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu - 
nu există județ care să nu poată realiza in linii 
generale obiectivele minime pe care ni le-am 
propus. A ajunge la o producție de circa 70 030 
lei pe locuitor in cincinalul acesta reprezintă un 
pas foarte serios inainte și trebuie mobilizate toate 
forțele pentru realizarea acestui obiectiv.

Secretarul general al partidului a subliniat că 
trebuie pus accentul pe creșterea bazei de materii

prime și de produse agricole. Dacă în aceste do
menii vom obține rezultate mai bune și vom avea 
în ultimii ani ai cincinalului resurse suplimentare, 
atunci vom putea, eventual, dezvolta mai mult alte 
sectoare.

In întreaga economie este necesar să se acțio
neze mai intens pentru folosirea contpletă a ca
pacităților existente și creșterea continuă a efi
cienței întregii activități.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
relevat necesitatea de a se acorda o atenție deo
sebită realizării planului pe acest an, punerii în 
funcțiune a obiectivelor de investiții prevăzute și 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor de export. 
Secretarul general al partidului a cerut să se ia 
măsuri hotărite pentru stringerea completă și la 
timp a recoltei, indicind ca la recoltarea griului 
să se lucreze zi și noapte, cu toate forțele. S-a 
cerut totodată să se execute lucrările de însămîn- 
țări la culturile duble, asigurindu-se producțiile 
stabilite prin plan.

Secretarul general al partidului a cerut să se 
acționeze cu toată responsabilitatea in toate sec

toarele, deoarece anul 1981 este unul din anii de 
care depinde insăși realizarea obiectivelor cinci
nalului. De fapt, in aceste luni, in anul acesta - 
a arâtat tovarășul Nicolae Ceaușescu - punem 
baza realizării cincinalului in toate domeniile. De 
aceea, trebuie trecut in mod ferm la măsuri prac
tice, urmărind realizarea in cele mai bune condiții 
a planului.

In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca in fiecare județ să se analizeze foarte 
serios posibilitățile, să se facă o mobilizare pro
fundă a forțelor, pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a planului pe acest an și pe între
gul cincinal. Secretarul general al partidului a 
cerut fiecărui membru al Comitetului Central, fie
cărui activist de partid și de stat, indiferent de 
domeniul in care lucrează, să se considere res
ponsabil, mobilizat, să contribuie la realizarea 
planului cincinal, și prin aceasta la continua dez
voltare economico-socialâ a patriei, la înfăptuirea 
Programului partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

(Urmaro din pag. I)

Congres al consiliilor oamenilor 
muncii.

Plenara a subliniat, în același timp, 
necesitatea desfășurării de către toate 
organizațiile din F.D.U.S. a unei largi 
activități politice și educative pentru 
promovarea în întreaga viață socia
lă a principiilor eticii și echități; so
cialiste, pentru formarea unei atitu
dini înaintate în familie și societate, 
penthi întărirea unității și forței tu
turor oamenilor muncii, pentru mo
bilizarea tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii — fără deosebire de 
naționalitate — în lupta comună pen
tru prosperitatea și progresul neîn
trerupt al patriei.

Consiliul Național al F.D.U.S. a

aprobat în unanimitate proiectul pla
nului cincinal care va fi Înaintat 
spre dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale.

Plenara a adoptat în unanimitate o 
hotărîre privind orientarea activității 
F.D.U.S., a organizațiilor de masă și 
obștești componente în vederea des
fășurării muncii politice și cultural- 
educative, pentru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin în actualul cincinal.

Hotărîrea cheamă clasa muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea de a 
face totul oentru realizarea exempla
ră a prevederilor cincinalului, pen
tru creșterea producției și producti
vității muncii, înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor la export, pentru gospo
dărirea și valorificarea superioară a

resurselor materiale, a energiei și 
combustibililor, pentru promovarea 
și aplicarea noului, a cuceririlor ști
inței și tehnicii, pentru realizarea 
unei noi calități a muncii în toate 
sectoarele, pentru ridicarea continuă 
a eficienței economice, sporirea veni
tului național și înfăptuirea obiecti
vului strategic fundamental stabilit 
de partid — trecerea României in 
rîndul țărilor cu dezvoltare medie din 
lume.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL ORGANIZAȚIEI 
DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

Luni a avut loc în Capitală Ple
nară Comitetului Central al Organi
zației emocrației și Unității Socia
liste.

Pe «ordinea de zi a plenarei au fost 
înscrise următoarele puncte :

1. Raport privind participarea or
ganizațiilor democrației și unității 
socialiste la colectarea materialelor 
refolosibile, efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc în agricultură, de 
bună gospodărire și înfrumusețare a 
localităților ;

2. Informare cu privire la organi
zarea și desfășurarea invățâmîntului 
politico-ideologic de masă în anul 
1980—1981 ;

3. Raport cu privire la efectivul 
Organizației Democrației și Unității 
Socialiste.

în spiritul orientărilor și indica
țiilor cuprinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la recen
tul forum al clasei noastre munci
toare, participanții la dezbateri au 
analizat sarcinile care revin organi
zațiilor democrației și unității socia
liste în antrenarea cetățenilor la re
alizarea programelor de dezvoltare 
economico-socialâ a țării în profil 
teritorial, la înfăptuirea planurilor 
unitare privind descoperirea, recu
perarea și punerea în valoare a re
surselor de materiale refolosibile. de 
sporire a fertilității solului și extin
derea suprafeței arabile și agricole 
a țării, de înfrumusețare și buriă 
gospodărire a localităților. S-au a- 
răta'l „cest sens realizările obți
nut?, 
prec^-v
pun, ■ «are organizație pentru des

lma parte a acestui an, 
noile resurse de care dis-

ȘEDINȚA CAMEREI LEGISLATIVE A CONSILIILOR POPULARE
Luni, 29 iunie, a avut loc la Bucu

rești ședința Camerei legislative a 
consiliilor populare, convocată prin 
Decret Prezidențial, în temeiul arti
colului 14 din Legea 5/1975.

La lucrări au participat tovarășul 
Ludovic Fazekaș, membru al. Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Comite
tului pentru Problemele Consiliilor 
Populare, reprezentanți ai conduce
rilor unor ministere, conducători de 
instituții centrale.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Ion Sîrbu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului poptțlar jude
țean, președintele Camerei legis
lative.

Participanții la lucrări au adoptat 
în unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Proiectul de Lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socialâ a Româ
niei in cincinalul 1981—1985 ;

2. Proiectul de Lege pentru adop
tarea planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe 
perioada 1981—1985 ;

3. Proiectul Legii gospodăriei co
munale.

Pe marginea proiectelor de legi au 
prezentat expuneri tovarășii Petre 
Preoteasa, ministru secretar de stat 
la Comitetul de Stat al Planificării, 
și Ion Gheorghe, vicepreședinte al 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare.

în legătură cu proiectele de legi 
incluse la primele două puncte ale 
ordinii de zi s-a arătat că ele au fost 
elaborate în concordanță cu .orientă
rile și sarcinile stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului și îm
bunătățite in urma dezbaterilor care 
au avut loc în cadrul Congresului 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe și 
Congresului consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, al con
siliilor oamenilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, asigurind rit
muri susținute de creștere a pro
ducției materiale, îndeosebi pe sea
ma contribuției factorilor calitativi 
ai dezvoltării in toate ramurile eco
nomiei naționale. In expunere s-a 
subliniat că întreaga activitate de 
elaborare și fundamentare a planu
rilor pe perioada anilor 1981—1985 
s-a desfășurat sub îndrumarea di
rectă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care a dat 
indicații și soluții hotărîtoare pen
tru proiectarea dezvoltării economi- 
co-sociaie a țârii în anii următori.

Direcțiile principale ale proiecte
lor de plan asigură înfăptuirea. în 
continuare, a Programului partidu
lui de edifitare a societății româ
nești intr-o fază superioară a evolu
ției sale, în care se vor afirma cu 
forță știința și tehnica avansate asi- 
gurîndu-se trecerea de la creșterea 
extensivă la cea intensivă a econo
miei, înfăptuirea unei noi și pro
funde revoluții agrare, ridicarea pe 
o treaptă superioară a nivelului de 
civilizație al poporului. întărirea in
dependenței și suveranității țării.

Expunerea cu privire la proiectul 

coperirea și reintroducerea în cir
cuitul productiv a unor cantități tot 
mai mari de materiale refolosibile. 
De asemenea, au fost reliefate sar
cinile ce revin organizațiilor democra
ției și unității socialiste din locali
tățile rurale în mobilizarea locuito
rilor la efectuarea lucrărilor de se
zon în agricultură, legumicultura și 
pomicultură,, la realizarea programe
lor de irigații, desecări, la combate
rea eroziunii solului, la alte lucrări 
din agricultură.

Vorbitorii au evidențiat, totodată, 
necesitatea desfășurării unor largi 
acțiuni de masă în cadrul întrecerii 
socialiste în vederea antrenării cetă
țenilor la sprijinirea construcțiilor 
de locuințe și obiective social-cultu- 
rale și construcții agricole, la ame
najarea de spații verzi, precum și 
locuri de joacă pentru copii, la în
grijirea drumurilor și străzilor, con
servarea monumentelor, la mai buna 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șelor și satelor patriei noastre.

Referindu-se la modul de organi
zare și desfășurare, a învățămintului 
politico-ideologic de masă, vorbito
rii au arâtat că este de datoria tu
turor organizațiilor democrației și 
unității socialiste să acționeze sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid astfel incit din anul de 
învățămînt 1981—1982 să asigure 
organizarea și desfășurarea în cele 
mai bune condiții a cursurilor și 
ciclurijor de expuneri pentru oame
nii muncii necuprinși în învățămin- 
tul de partid și U.T.C. S-a relevat 
necesitatea de a se acorda întreaga 
atenție conținutului, însușirii temei

de dezvoltarea și înfru- 
municipiilor, orașelor și 
S-a aratat că pe Daza ob- 
și sugestiilor primite din

Comitetului 
popular ju- 
Gherghișan, 
Comitetului 
popular ju- 

Pataki Emeric, 
al Comitetului

Legii gospodărie*  comunale preci
zează că acest document, elaborat în 
spiritul indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, stabilește atribu
țiile și răspunderile consiliilor popu
lare și ale unităților din acest sector, 
precum și îndatoririle patriotice ce 
revin cetățenilor, în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari ai 
avuției naționale, de a-și aduce con
tribuția materială și în muncă la re
alizarea unor acțiuni edilitare de 
bună gospodărire a localităților, la 
perfecționarea continuă a serviciilor 
publice, precum și la toate activită
țile legate 
muse țarea 
comunelor, 
servațiilor 
partea a numeroși cetățeni în pe
rioada dezbaterii publice a proiectu
lui de lege, unele prevederi vor fi 
îmbunătățite.

• La Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală au început luni fi
nalele Daciadei la gimnastică, unul 
dintre concursurile cele mai aștep
tate din cadrul competiției noastre 
naționale. Titlul de campion al Da
ciadei la individual compus a revenit 
sportivului Kurt Szilier (Dinamo) cu 
56.90 puncte, urmat de Aurelian 
Georgescu (Steaua) — 56,70 puncte și 
Romulus Bucuroiu (Dinamo) — 56.60 
puncte. Pe echipe a cîștigat Steaua, 
urmată de Dinamo și Liceul nr. 2 
București.

Astăzi se desfășoară întrecerea 
gimnastelor, iar miercuri are loc con
cursul special pe aparate.

• Meciul internațional amical de 
atletism dintre echipele feminine ale 
României și R.S.F.S. Ruse s-a înche
iat cu victoria atletelor românce, cu 
scorul de 98—59 puncte.

în ultima zi de concurs, Fița Lovin 
a cîștigat proba de 800 m cu timpul 
de l’58”83/100, fiind urmată de Doina 
Melinte — l’59”16/100. La 400 m gar
duri, pe primul loc s-a situat Cris
tina Cojocaru — 59”, iar în proba de 
săritură in' înălțime victoria a reve
nit Niculinei Vasile, cu rezultatul de 
1,88 m. Din rîndul oasDetelor s-a evi
dențiat Tatiana Kuzneakova, învin
gătoare în cursa de 3 000 m, cu tim
pul de 8'41”79/100.

• La Asenovgrad (Bulgaria) au 
luat sfîrșit întrecerile Balcaniadei de

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
și 3 iulie. In țară : Vremea va deveni 
ușor instabilă și se va răci, începînd 
din nord-vestul țării. Cerul va fi schim
bător. V6r cădea ploi de scurtă durată, 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în nordul șl vestul țării. 
Izolat, condiții de grindină. Vîntul va

In cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vintul tovarășii Ion Albulețu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Olt, 
Nicolae Vereș, președintele Comite
tului executiv, al Consiliului popular 
județean Mureș Gheorghe Găvruș, 
prim-vicepreședinte al 
executiv al Consiliului 
dețean Dolj, Dumitru 
prim-vicepreședinte al 
executiv ai Consiliului 
dețean Dîmbovița, 
prim-vicepreședinte 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Harghita. Eugenia Grădiștea- 
nu, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Vrancea, Vasile Ursățeanu, 
membru al Comitetului execiitiv al 
Consiliului popular județean Gorj, 
directorul Băncii de Investiții, su
cursala județeană, loan Ungur, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Bra
șov, Neculai Buzdugan, membru al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Bacău, vicepre
ședinte al Consiliului județean de 
control muncitoresc, Georgeta Găină, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Iași. Florian Pătrănoiu, membru al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Brăila, directorul 
Băncii de Investiții, sucursala jude
țeană, Anghel Ștefănescu, membru al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Giurgiu, directorul 
administrației financiare județene, 
Ana Fanea, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Satu Mare, Iosif Ecken- 
reiter, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Sibiu, Letiția Ionaș, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Sălaj, 
Eugen Tarhon, prim-vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Vaslui, 
loan Ciorbă, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Cluj, Elena Chiri- 
ță, vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Călărași, Viorel Răceanu, membru 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Hunedoara, di
rectorul grupului întreprinderilor 
de gospodărie comunală și locativă. 
Cornel Pacoste, prim-vicepreședinte 
al Comitetului -executiv al Consiliu
lui popular județean Arad, Sarolta 
Szanta, vicepreședinte al Comitetului 

nice a documentelor de partid în 
strînsă legătură cu problemele spe
cifice fiecărui loc de muncă, de a 
se promova activ concepția despre 
lume și viață a partidului nostru, 
normele eticii și echității socialiste, 
patriotismul socialist, mîndria pentru 
cuceririle revoluționare ale poporului 
nostru, formarea comportamentului 
înaintat de muncă, în familie, în so
cietate.

în legătură cu efectivul organiza
ției, s-a menționat că este necesar 
sâ se desfășoare în continuare, sub 
directa conducere și îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de partid, o 
susținută activitate politică și orga
nizatorică pentru primirea de noi 
membri în O.D.U.S., pentru întărirea 
politică și organizatorică a acesteia.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
participanții au adoptat, într-o at
mosferă de puternică însuflețire, 
textul unei telegrame adresate tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele :

Comitetul Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, în 
numele milioanelor de membri ai 
organizației pe care o reprezintă, vă 
roagă să primiți omagiul său fierbin
te, însoțit de cele cpai cordiale felici
tări, cu ocazia realegerii dumnea
voastră în fruntea Consiliului Națio
nal al. Oamenilor Muncii și a înaltei 
distincții ce v-a fost conferită, atît 
de fericit intitulată „Om al anului 
1980 — pentru pace".

Facem parte din rîndurile clasei 
muncitoare, ale țărănimii și intelec
tualității și, în această calitate, am 

executiv al Consiliului popular ju
dețean Covasna, Ambroziu Șuta, vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Ma
ramureș.

Subliniind contribuția hotărîtoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și definitivarea proiectu
lui -planului cincinal și a planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare pe perioada 1981—1985, 
vorbitorii au reliefat că aceste do
cumente orientează întreaga activita
te în direcția lărgirii. bazei de ma
terii prime și energetice, dezvoltării 
intensive a agriculturii și industriei 
alimentare, realizării unor structuri 
industriale îmbunătățite și de efi
ciență economică sporită, valorifică
rii superioare a materiilor prime și 
energiei, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al producției materiale, con
centrării investițiilor pentru grăbi
rea punerii in funcțiune a capacită
ților aflate in construcție, mai buna 
folosire a celor existente, dotarea co
respunzătoare a acestora, ieftinirea 
costurilor lucrărilor, sporirea eficien
ței exportului și diminuarea importu
rilor, aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, mobiliza
rea tuturor resurselor pentru înfăp
tuirea programului de creștere con
tinuă a nivelului de trai al poporului.

în cuvîntul lor, participanții la 
dezbateri s-au referit, de asemenea, 
pe larg la sarcinile privind dezvolta
rea economico-socială a județelor și 
municipiului București în perioada 
planului cincinal, subliniind că ele 
prevăd ca obiectiv central accentua
rea procesului de creștere echilibrată 
a potențialului economic al tuturor 
zonelor țării. în același timp, vorbi
torii au arătat că pentru îndeplinirea 
programului de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial este nece
sar ca ministerele și celelalte organe 
centrale să acționeze împreună cu 
consiliile populare județene și al 
municipiului București pentru utili
zarea la maximum și cu eficiență ri
dicată a potențialului existent, pen
tru valorificarea superioară a resur
selor materiale și a forței de muncă. 
S-a subliniat, totodată, că, potrivit 
competențelor pe care le au, consi
liile populare vor trebui să acțio
neze mai energic- prin comisiile de 
planificare teritorială, pentru colabo
rarea mai strînsă cu centralele și mi
nisterele în vederea soluționării o- 
perative a problemelor ridicate în 
realizarea planului de către intre- 
prinderi.

în vederea indeplinirii și depășirii 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial 
și a planului de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare pe anii 
1981—1985, vorbitorii au făcut nume
roase propuneri vizînd realizarea de 
către toate unitățile a producției fi
zice planificate, a producției nete, 
reducerea cheltuielilor materiale și 
sporirea eficienței economice, apli
carea hotărîtă a prevederilor noului 
mecanism economico-financiar în 
vederea creșterii răspunderii unită
ților economice, social-cuiturale și 
administrativ-teritoriale, întărirea 
autoconducerii și autogestiunii, in 
scopul obținerii unei rentabilități 
economice superioare. Numeroase 
propuneri 's-au referit la folosirea 
rațională a resurselor energetice, 
gospodărirea judicioasă a surselor de 
materii prime și materiale, intensi

fost profund impresionați de magis
trala dumneavoastră expunere la 
Congresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii, care a deschis noi și 
minunate perspective dezvoltării in 
continuare a economiei naționale, 
înfloririi pe toate planurile a socie
tății noastre, întăririi independenței 
și suveranității patriei.

Alături de toți cetățenii României 
de azi, sîntem mîndri că în fruntea 
partidului și statului nostru vă aflați 
dumneavoastră, personalitate de 
mare prestigiu a vieții politice con
temporane, gînditor revoluționar 
proîund reajist și înflăcărat patriot, 
care continuați cu strălucire tradiția 
marilor conducători ce s-au ivit din 
sinul poporului român și l-au călăuzit 
prin vremi în lupta pentru păstrarea 
ființei sale naționale, pentru liber
tate și progres social, pentru o, viață 
mai bună.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
și în viitor Organizația Democrației 
și Unității Socialiste va face totul 
pentru a-și îndeplini misiunea cu 
care a fost chemată în viața socie
tății noastre. întrucît ceea ce o 
călăuzește in muncă și-i insuflă me
reu forțe noi este unitatea de 
nezdruncinat a tuturor cetățenilor 
țârii — români, maghiari, germani., și 
de alte naționalități — în juruî Parti
dului Comunist Român,, jr jurul, 
dumneavoastră, care întruchipați 
vrerea și năzuințele întru desăvîr- 
șirea pe calea socialismului și comu
nismului ale întregului popor român.

ficarea acțiunilor pentru recuperarea 
și refolosirea materialelor provenite 
din procesul de producție și de con
sum, dezvoltarea accentuată a indus
triei mici, în vederea creșterii susți
nute a producției bunurilor de con
sum.

în domeniul agriculturii și indus
triei alimentare, vorbitorii au arătat 
că proiectul de plan asigură condiții 
pentru continuarea accelerată a pro
cesului de dezvoltare intensivă și de 
modernizare a agriculturii, obținerea 
unor producții ridicate in sectorul 
vegetal și zootehnic. S-a subliniat că 
înfăptuirea noii revoluții agrare în 
țara noastră impune măsuri ferme 
din partea unităților agricole, a con
siliilor unice agroindustriale și con
siliilor populare pentru folosirea de
plină a fondului funciar, prin utili
zarea în întregime a suprafețelor ar 
gricole și sporirea potențialului de- 
producție al acestora, utilizarea de
plină și la randamentele prevăzute a 
terenurilor amenajate pentru irigații, 
asigurarea semințelor și materialului 
săditor de calitate, creșterea produc
ției de furaje și utilizarea judicioasă 
a acestora. în discuții s-a menționat 
că o atenție deosebită trebuie să se 
acorde stimulării sporirii producției 
vegetale și animale în gospodăriile 
populației, precum și pe terenurile 
din incintele unităților socialiste.

în dezbateri s-a subliniat necesita
tea asigurării fondului de mărfuri 
pentru export în structura sortimen
tală și de calitate solicitate pe piețele 
externe.

Alte propuneri oferă soluții pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce revin uni
tăților economice și sociale direct 
subordonate consiliilor populare.

în ce privește proiectul Legii gos
podăriei comunale, vorbitorii au 
arătat că el reglementează aplicarea 
în acest domeniu a noului mecanism 
economico-financiar, a principiilor 
autoconducerii muncitorești, autoges
tiunii și autofinanțării, principii pe 
baza cărora va trebui să se asigure 
mai buna gospodărire și folosire a 
mijloacelor materiale și financiare, 
sporirea continuă a veniturilor la 
bugetele locale provenite din reali
zarea activităților de gospodărie 
comunală.

în dezbateri s-a arătat răspunde
rea ce revine consiliilor populare 
pentru realizarea integrală și la un 
nivel calitativ superior a programe
lor de dezvoltare a serviciilor către 
populație pentru creșterea volumu
lui prestărilor în construcții și repa
rațiile de locuințe, pentru alimenta
rea cu apă potabilă, îmbunătățirea 
transportului local, pentru extinde
rea gamei celorlalte servicii. Vorbi
torii au făcut, totodată, propuneri 
menite să contribuie la perfecționa
rea activității în acest domeniu.

Propunerile făcute in ședința Ca
merei legislative, cu prilejul dezba
terii proiectelor de legi pentru 
adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României în cincinalul 1981—1985 și 
a planului de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare pe pe
rioada 1981—1985, precum și a pro
iectului Legii gospodăriei comunale 
vor fi înaintate Consiliului de Mi
niștri

Camera legislativă a consiliilor 
populare a adoptat hotăriri prin 
care au fost aprobate proiectele de 
legi înscrise pe ordinea de zi.

Cu prilejul aniversarii a 60 de ani
de la crearea P. C. Chinez

Cu prilejul aniversării a 60 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Chinez, Asociația de prietenie ro- 
mâno-chineză și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea au organizat, luni la amiază, 
în saloanele restaurantului AthenOe 
Palace, un cocteil.

Au luat parte tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vîlcu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., Andrei 
Cervencovici, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Marin Trăista- 
ru, adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, general-colonel Marin 
Nicolescu, adjunct "al ministrului 
apărării naționale, Aurel Duca, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., membri ai conducerii unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți ai 
presei centrale și I.R.R.C.S.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, a 
primit, luni, delegația de specialiști 
din R. P. Chineză, condusă de Kong 
Xun, adjunct al ministrului industriei 
cărbunelui din R. P. Chineză.

Cu acest prilej a fost examinat 
stadiul indeplinirii prevederilor Con
venției interguvernamentale româno- 
chineze de..cooperare în domeniul in-
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Timpul probabil
După cum comunică Institutul de 

meteorologie și hidrologie, tempera
turile medii ale lunii iulie se vor si
tua în limite normale, exceptînd 
nordul țării, unde vor fi puțin mai 
scăzute. Regimul pluviometric va fi 
în general normal, iar în sudul și 
vestul țării ușor deficitar.

Intervale caracteristice :
1—6 iulie. Vreme schimbătoare cu 

cer temporar noros. Vor cădea ploi 
locale care vor fi și sub formă de 
averse însoțite de descărcări elec
trice și intensificări de scurtă du
rată ale viatului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
de grade, local mai ridicate.

7—11 iulie. Vreme în general in
stabilă și în răcire ușoară. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Tempo
rar vor cădea ploi care vor fi mai 
ales sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice. Izolat se va 
produce grindină. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări de scurtă 
durată, predominînd din sectorul 
nord-vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar cele maxime între 18 și 28 de 
grade.

12—16 iulie. Vremea va deveni 
frumoasă și se va încălzi. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin. Izolat, 
în nordul țării și în zonele de deal 
și munte se vor semnala ploi de 
scurtă durată. Vînt în general slab.

vremea

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej de Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineză, 
și Chen Shuliang, ambasadorul 
R.P. Chineze la București, a fost 
evidențiată însemnătatea deosebită 
a evenimentului aniversat, fiind sub
liniate adîncile prefaceri revoluțio
nare petrecute pe pămîntul Chinei 
în anii socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, in 
scopul progresului multilateral al 
țării, al ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al poporului 
chinez. S-a toastat, cu acest prilej, 
pentru glorioasa aniversare a Parti
dului Comunist Chinez, pentru dez
voltarea, în continuare, a relațiilor 
de prietenie, ' solidaritate militantă 
și colaborare multilaterală dintre 
România și China, dintre partidele 
și popoarele noastre, în sănătatea 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în sănătatea 
conducătorilor Partidului Comunist 
Chinez.

(Agerpres)

dustriei carbonifere și au fost stabi
lite noi măsuri pentru realizarea 
obiectivelor din această convenție, 
precum și pentru lărgirea cooperării 
dintre cele două țări în acest do
meniu.

Au fost prezenți Ion Lăzărescu și 
Ion Popescu, adjuncți ai ministrului 
minelor, petrolului și geologiei.

(Agerpres)

pentru luna iulie
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 26 și 34 de grade, 
izolat mai ridicate în sudul țării.

17—22 iulie. Vremea se va răci în
deosebi în Maramureș, Transilvania 
și Moldova, unde vor cădea ploi de 
scurtă durată mai ales la începutul 
intervalului. In rest ploi izolate. Ce
rul va fi temporar noros. Vîntul va 
prezenta intensificări de scurtă du
rată predominînd din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de grade, pe 
alocuri mai ridicate în sudul țării. 
Izolat, condiții favorabile producerii 
grindinei.

23—26 iulie. Vreme schimbătoare. 
Cerul va fi variabil, cu înorări mai 
pronunțate la începutul intervalului 
în nordul și estul țării, unde vor că
dea ploi locale mai ales sub formă 
de aversă. în rest ploi izolate. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile în creștere ; minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 22 și 32 de grade, 
mai ridicate în vestul țării.

27—31 iulie. Vreme în general fru
moasă și călduroasă. Cerul va fi va
riabil mai mult senin în cursul di
mineții. Vînt slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar cele maxime între 26 
și 34 de grade, izolat mai ridicate. 

(Agerpres)

sufla potrivit, cu intensificări în zona 
de munte și în nordul țării. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 14 
și 20 de grade, iar maximele între 20 
șl 30 de grade. Local mal ridicate. In 
București : Vremea va fi ușor insta
bilă. Cerul va fi schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 14 și 18 grade, iar cele maxime, 
între 25 șl 29 de grade. Izolat, con
diții de grindină în zonă. (Struțu Mar
gareta, meteorolog de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
talere. Proba de skeet (talere arun
cate din turn) a revenit selecționa
tei României (Al. Sencovici, D. Bu- 
duru, S. Popa și A. Ciorba), care a 
totalizat 571 talere doborîte din 600 
posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Bulgaria — 567 talere," Gre
cia — 566 talere și Turcia — 547 ta
lere. La individual, primp) loc a fost 
ocupat de țintașul grec Xantacos cu 
197 talere.

• în cadrul tradiționalului con
curs internațional de natație „Tro
feul celor șapte coline", desfășurat 
în acest an la Verona (Italia), cam
pioana noastră Carmen Bunaciu a 
obținut două splendide victorii în 
probele de 100 m spate — 1’02”65/100 
și 200 m spate — 2’13”26/100, ambe
le rezultate constituind cele mai 
bune performanțe mondiale ale anu
lui și noi recorduri naționale.

în proba masculină de 200 m spa
te, cîștigată de Sandor Vladar (Un
garia) — 2’05”77/100, înotătorul ro
mân Mihai Mandache s-a clasat pe 
locul doi, cu timpul de 2’09”43/100.

• S-au încheiat întrecerile campio
natului diviziei B la fotbal. Clasate 
pe primul loc în serii, echipele F.C. 
Constanța (seria I). C.S. Tîrgoviște 
(seria a Il-a) și UT. Arad (seria 
a IlI-a) au promovat în prima di
vizie a campionatului. Formațiile 
C.S.M. Borzești, Minerul Gura Hu

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.55 șoimii patriei. Călătorie la aero

port
11,05 Evoluția vieții pe Pămînt. Relua

rea episodului 11 — Lupta pentru 
existență

12,00 Publicitate
12,05 Film serial : Dallas. Reluarea epi

sodului 12
12.55 Telex
13,05 închiderea progranțulul
16,oo Telex
16,05 Teleșcoală
17,05 Tragerea de amortizare ADAS
17,15 Clubul tineretului
18,00 Almanah pionieresc
18.25 Tribuna TV • Clasa muncitoare — 

clasă conducătoare a societății 
noastre

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Reportaj TV : Podul Grant
20.10 De Ziua învățătorului. Reportaj- 

documentar
20,30 Teatru TV : „Extemporal despre 

viață” de Dan Văiteanu. Adaptare 
TV de Victor Parhon. Interpretea
ză : Irina Petrescu, Mitică Po
pescu, Monica Ghiuță, Corina Chi- 
rlac, Corado Negreanu, Nicolae 
Iliescu, Adela Tagoe. Regia artis
tică : Cornel Popa

21.50 Anotimpul soarelui «— muzică 
ușoară

22.10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copii : Peripe

ții de vacanță. Reluarea ultimului 
episod

19.50 Portativ vesel
20,30 Viața economică a Capitalei
21,00 Seară de balet ș
21.45 Mult e dulce șl frumoasă limba 

ce-o vorbim (reluare)
22,10 Telejurnal

LA SLOBOZIA

Simpozion: 
„Școala și viața"

în zilele de sîmbătă și duminică 
a avut loc în municipiul Slobozia 
simpozionul anual consacrat dezba
terii unuia din aspectele fundamen
tale ale învățămintului — ancorarea 
tot mai organică a procesului instruc- 
tiv-educativ în problemele vieții, o- 
rientarea tot mai deplină a activi
tății desfășurate de școală în direc
ția formării tineretului în spiritul 
dragostei de muncă, al participării 
lui conștiente șî entuziaste la opera 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră.

La reuniune și-au adus contribu
ția cercetători de la Institutul de 
cercetări pedagogice și psihologice, 
cadre universitare din București. De 
asemenea, au prezentat comunicări 
înfățișînd experiența școlilor în care 
își desfășoară activitatea cadre di
dactice din Slobozia și din județul 
Ialomița.

Dezbaterile au fost axate pe pro
blemele : contribuția Orientării șco
lare și profesionale la pregătirea 
forței de muncă ; educația prin șl 
pentru muncă a elevilor; practica în 
producție a elevilor ; modernizarea 
învățămintului agroindustrial în con
dițiile noii revoluții agrare; direcții 
de dezvoltare a didacticii în spriji
nul pregătirii forței de muncă; pre
darea integrată a științelor funda
mentale, cerință de bază a învăță- 
mîntului modern ; pregătirea elevi
lor pentru creația științifică și teh
nică; perfecționarea personalului di
dactic în perspectiva generalizării în- 
vățămîntului de 12 ani; contribuția 
organizațiilor de copii și tineret în 
pregătirea forței de muncă.

Prin schimbul de experiență pe 
care l-a prilejuit, prin nivelul ridi
cat al opiniilor exprimate, simpozio
nul „Școala și viața" organizat la 
Slobozia s-a constituit într-o mani
festare valoroasă pe tărîmuț școlii. 
(Mihai Vișoiu, corespondentul „Scîn- 
teii").

morului. Cimentul Medgidia. Chimia 
Brăila (seria I), Rova Roșiori, Po
iana Cîmpina, Nitramonia Făgăraș, 
Sirena București (seria a II-a) și Me
talul Aiud, Metalurgistul Cugir, Mi
nerul Moldova Nouă, Minerul Anina 
(seria a IlI-a) au retrogradat în di
vizia C.

® Turneul internațional de tenis 
de la Wimbledon a programat parti
dele din optimile de finală ale 
probei de simplu bărbați, în care 
principalii favoriți au obținut victo
rii scontate : suedezul Bjorn Borg 
a dispus cu 7—6, 7—5, 7—6 de ame
ricanul Vitas Gerulaitis, americanul 
John McEnroe l-a întrecut cu 7—5, 
3—6, 6—1, 6—2 pe compatriotul său 
Stan Smith, iar Jimmy Connors 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—3, 6—2, 6—4 
la Wojtek Fibak (Polonia).

în primul tur al probei feminine 
de dublu, perechea Virginia Ruzici 
(România), Joanne Russell (S.U.A.) 
a învins cu 7—5, 6—1 cuplul englez 
Jo Durie, Debbie Jevans.

• în turneul internațional feminin 
de șah de la Budapesta s-au dispu
tat partidele întrerupte, maestrele 
românce obținînd victorii. Elisabeta 
Polihroniade a cîștigat la Grosz 
(Ungaria), iar Margareta Mureșan a 
învins-o pe Szaday (Ungaria). în cla
sament, după 10 runde, conduce Fata- 
libekova (U.R.S.S.) cu 8,5 puncte.
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Vizita ministrului afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Vietnam

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, luni a so
sit in Capitală, într-o vizită oficială 
de prietenie, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Viet
nam, Nguyen Co Thach.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Ion Medrea, am
basadorul României la Hanoi, și Tan 
Phong, ambasadorul R. S. Vietnam 
la București.

, ★In aceeași zi au început convorbi
rile oficiale dintre cei doi miniștri 
de externe. In cursul discuțiilor a 
avut loc un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare statornicite între 
partidele, țările și popoarele noastre.

Cronica
Luni, tovarășul Cornel Burtică, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, l-a 
primit pe Ragaa El Hady Emara, 
prim-adjunct al ministrului indus
triei din R.A. Egipt, conducătorul 
unei delegații economice care a fă
cut o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate, 
în spiritul înțelegerilor convenite în 
cadrul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat, probleme privind 
dezvoltarea în continuare a coope
rării economice in domeniul indus
triei dintre România și Egipt, extin
derea și diversificarea conlucrării în 
sectoare de interes comun.

A participat Gheorghe Nestorescu, 
secretar de stat la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini.

A fost prezent Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul R. A. Egipt ‘la 
București.

*
La, invitația Consiliului Național 

al Frontului Democrației și- Unității 
Socialiste, între 22—29 iunie a.c. a 
efectuat o vizită în România publi
cistul și editorul francez Louis Na
gel, directorul cunoscutei edituri 
„Nagel" din Paris și Geneva.

Cu acest prilej, oaspetele a fost 
primit de Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și a avut convor
biri cu Tamara Dobrin, președinte 
executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S. în cadrul discuțiilor au fost 
examinate posibilitățile unor noi 
proiecte de colaborare editorială cu 
țara noastră.

Louis Nagel a fost, de asemenea, 
primit la Uniunea scriitorilor, unde 
a înmînat președintelui uniunii, 
George Macovescu; „Antologia de 
poezie românească", lucrare remar
cabilă în limbile franceză și ro
mână. publicată de această editură 
în colaborare cu Uniunea scriitori
lor, precum și romanul „Galeria cu 
viță sălbatică" de Constantin Țoiu, 
apărut în limba franceză la editura 
„Nagel" în colecția UNESCO de 
opere reprezentative.

în timpul șed'erii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat obiective social- 
culturale din București și din pro
vincie.

*
Luni dimineață a sosit în Capi

tală o delegație militară bulgară con
dusă de general-colonel Kiril Kosev, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, șeful 
Direcției principale politice a Arma
tei’ populare bulgare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții militari bulgari au fost sa
lutați de gencralul-locotenent Gheor
ghe Gomoiu, membru al C.C. al 
P.C.R.. adjunct al ministrului apără
rii naționale și secretar al Consiliu
lui politic superior al armatei, de 
generali si ofițeri superiori.

Au fost prezenți Petăr Danailov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în țara 
noastră, și colonel Zahari Hristankov, 
atașatul militar, aero și naval al 
R. P. Bulgaria la București.

Delegația militară bulgară, care 
face o vizită în țara noastră, a avut

pe piețele monetare-1. Creșterea dobînzilor bancare -
din occident 0 frjnâ în dezvoltarea economică a statelor

O înfruntare acerbă se desfășoară 
de la o vreme pe piețele monetare 
din Occident. Este vorba de așa-nu- 
mitul „război al dobînzilor", deter
minat de politica financiar-valutară a 
S.U.A. din ultima vreme și, in spe
cial, de creșterea considerabilă a ra
tei dobînzii în această țară. Mobilul 
declarat al disputei îl constituie Op
țiunile asupra căilor de ieșire din 
acuta criză economică pe care o tra
versează țările in cauză. în prima 
linie stau, față în față, Statele Uni
te, care acordă prioritate luptei îm
potriva inflației, și Franța, in opinia 
căreia trebuie să aibă precădere com
baterea șomajului. Ceilalți protago
niști — cu excepția Marii Britanii, 
sprijinitoare a poziției S.U.A. — s-au 
declarat, mai mult sau mai puțin des
chis, de partea Franței.

Dilema inflație — șomaj. 
Ultima tentativă de aplanare a con
flictului. întreprinsă recent la Paris, 
n-a avut mai mulți sorți de izbîndâ 
decît cele precedente. Consiliul mi
nisterial al O.C.D.E (Organizația 
pentru Colaborare și Dezvoltare Eco
nomică, din care fac parte cele 24 
de țări capitaliste industrializate), 
întrunit în intenția de a stabili un 
„modus vivendi", n-a reușit nici mă
car să mascheze profundele divergen
țe dintre participanți.

In absența unui acord asupra re
ducerii nivelului dobînzilor, perspec
tivele nu sînt deloc liniștitoare, in 
special pentru țările vest-europene. 
Potrivit specialiștilor O.C.D.E., „cei 
24" vor cunoaște in 1981 o „creștere" 
medie a produsului național brut 
(P.N.B.) in jur de zero, insă cu di
ferențe sensibile de la o țară la alta. 
Astfel, dacă pentru S.U.A. se antici
pează o „creștere pozitivă" (de 21a 
sută) față de 1980, pentru țările vest- 
europene se Întrevede o „creștere 
negativă", adică o scădere absolută 
a volumului producției în raport cu 
anul trecut. Ca urmare, șomajul, a- 
flat deja la cote ridicate, va con
tinua să sporească în toate țările 
membre ale O.C.D.E., dar mai ales 
în cele din Europa de vest. Se mai 

în spiritul înțelegerilor și hotăririlor 
adoptate cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan. în acest context, au fost exa
minate o serie de aspecte privind va
lorificarea într-o mai mare măsură a 
posibilităților existente pentru lărgi
rea colaborării pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii, corespunzător intere
selor ambelor țări și popoare, cauzei 
generale a socialismului, păcii și 
cooperării între state.

A început, totodată, schimbul de 
vederi asupra unor probleme ale 
vieții internaționale actuale.

La convorbiri au participat amba
sadorul României la Hanoi și amba
sadorul R.S. Vietnam la București.

Tovarășul Ștefan Andrei a oferit 
un dineu în onoarea tovarășului 
Nguyen Co Thach.

zilei
o intilnire de lucru, pentru schimb 
de experiență, la Consiliul politic su
perior al armatei. în cursul acele
iași zile, delegația a depus o căroană 
de flori la Monumentul eroilor pa
triei din Capitală. Oaspeții bulgari au 
vizitat Muzeul militar central și 
unele cartiere noi din București.

General-maior Constantin Olteanu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
luni delegația condusă de general
colonel Kiril Kosev, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar, șeful Direcției prin
cipale politice a Armatei populare 
bulgare.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au participat secretari ai Con
siliului politic superior al armatei. 
De asemenea, a luat parte colonelul 
Zahari Hristankov. atașatul militar, 
aero și naval al R.P. Bulgaria la 
București.

★
Duminică a avut loc. în prezența 

unui numeros public din Capitală și 
din țară, tragerea la sorți a premii
lor oferite participanților la concur
sul pe bază de buletine „Fondul Pă
cii" cu tema : „Pacea și indepen
dența — drepturi vitale fundamen
tale ale tuturor popoarelor", orga
nizat de Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii.

Răspunsurile exacte la întrebă
rile concursului și lista completă a 
cîștigătorilor celor 760 premii cu care 
a fost dotat concursul din acest an 
vor fi tipărite într-un pliant ce va 
putea fi obținut, gratuit, cu începere 
de la 15 august a.c. de la comitetele 
de luptă pentru pace din întreaga 
tară.

*
Luni a avut loc la Muzeul colec

țiilor de artă din Capitală vernisa
jul expozițiilor republicane de artă 
plastică, populară și filatelie ale șoi
milor patriei, pionierilor și elevilor, 
organizate în cadrul actualei ediții a 
Festivalului național „Cintațea 
României" de către Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Ministerul Educa
ției și învățămîhtului. Ele • reunesc 
circa 500 lucrări din cele mai varia
te genuri ale artelor plastice — de
sen, pictură, sculptură, ceramică, ta
piserie — precum și 170 lucrări de 
artă populară și 160 exponate fila
telice.

Prin lucrările prezentate, expozi
țiile se constituie într-o expresivă 
dovadă a dragostei, prețuirii și 
profundului respect al copiilor și ti
nerilor țării pentru trecutul de lup
tă al poporului, al clasei muncitoa
re sub conducerea partidului, a re
cunoștinței și devotamentului lor 
față de partid, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatele condiții de mun
că, viață și învățătură asigurate 'ti
nerei generații.

(Agerpres)

prevede că, în ciuda slăbirii activi
tății economice, presiunile inflaționis
te se vor intensifica și în 1981.

Cu alte cuvinte, inflația și șomajul 
devin tot mai amenințătoare și, prin 
urmare, combaterea lor este imposi
bil de ocolit. Se ridică insa între
barea : cum s-ar putea ataca unul 
din flageluri fără a-1 răscoli pe celă
lalt, cind, de regulă, acțiunile îndrep
tate spre strunirea inflației dau friu 
liber șomajului și invers ? Iată dile
ma in fața căreia se află țările ca
pitaliste dezvoltate și din care nu 
reușesc să iasă, ceea ce, slăbește șan
sele de îndreptare a situației și, 
implicit, accentuează contradicțiile 
interoccidentale. „Războiul dobinzilor 
— declara ministrul de externe fran
cez, Claude Cheysson — compromite, 
pe termen scurt, perspectivele re
lansării economiei celor zece (din 
Piața comună — n.n.) și amenință, 
pe termen lung, coeziunea alianței 
atlantice".

„Arma monetarti". Rezulta 
că nu lupta in sine împotriva infla
ției de pe piața americană generea
ză dificultăți și provoacă neliniște 
principalilor parteneri ai S.U.A., ci 
mijloacele cu care se duce ea. Din 
tradiționalul arsenal antiinflaționist, 
Statele Unite au ales o armă mone
tară — creșterea dobinzilor bancare. 
Cu ce consecințe ?

în condițiile unor dobînzi reduse, 
cei ce investesc in economie sînt 
tentați să recurgă la credite pentru 
a-și lărgi producția. Noile sume de 
bani astfel intrate pe piață sporesc 
cererea consumatorilor, care însă nu 
găsesc, cel puțin un anumit timp, 
mărfuri suplimentare de o valoare 
egală, fapt care determină creșterea 
prețurilor, accentuarea presiunilor in
flaționiste. Dimpotrivă, cind dobinzile 
cresc — iar în cazul S.U.A. ele au 
ajuns in jur de 20 la sută — „ape
titul" pentru credite al investitorilor 
scade, deoarece „chiria" sporită pe 
care o vor plăti pentru împrumuturi 
le reduce o parte din profituri. In 
felul acesta, politica „banilor scumpi" 
tinde să reducă masa monetară afla
tă în circulație, să restabilească echi

Elogioase aprecieri pentru pozițiile 
constructive ale României in problemele 

cardinale ale contemporaneității
Poziția larg apreciată a României socialiste in probleme cardinale 

ale contemporaneității, politica activă de largă cooperare internațională 
promovată de partidul și statul nostru, istoria și cultura patriei noastre 
continuă să fie ilustrate in paginile unor publicații de peste hotare. Tot
odată, pe diverse merid.iane ale globului au loc noi manifestări dedi
cate României, prilej de evidențiere a marilor realizări obținute de țara 
noastră în anii construcției socialiste sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Organul de presă al Partidului 
Socialist-Democratic Italian, „L’U- 
MANITA" a publicat la pagina ex
ternă un amplu articol intitulat 
„Dezarmarea și politica externă ro
mânească ".

„Convins de ideea dezarmării, 
P.C.R. s-a situat după război între 
primele foile politice care și-au ma
nifestat neliniștea în fața intensifi
cării rapide a cursei înarmărilor și 
care și-a înscris în propria activita
te ca obiectiv prioritar lupta pentru 
dezarmarea generală și, in primul 
rînd, dezarmarea nucleară — se a- 
rată în articol. Bazat pe o evaluare 
lucidă a realității, luînd în conside
rare ascuțirea, amploarea și carac
terul periculos al cursei înarmărilor, 
poporul român răspunde interese
lor tuturor statelor, evidențiind cu 
putere necesitatea angajării fiecărui 
stat și a organismelor internaționale, 
în special a O.N.U., în soluționarea 
prin eforturi comune ă acestei pro
bleme.

După ce se arată in ce constau 
propunerile românești și măsurile 
concrete adoptate de România, arti
colul se încheie cu constatarea : „in 
concepția României, un rol decisiv, 
pentru dezarmare revine statelor și 
guvernelor, pentru a se putea ieși 
din impas și a se trece la măsuri 
concrete și eficiente".

REVISTA BELGIANA DE STUDII 
SUD-EST EUROPENE publică, in 
ultimul său număr, articolul „Politi
ca externă a României", caracteriza
tă — se subliniază — printr-o susți
nere activă a principiilor de drept in
ternațional. ..România are. prin ur
mare, ca linie directoare, dezvolta
rea colaborării intre state pe baza 
egalității depline, a respectării stric
te a principiilor independenței și su
veranității" — relevă revista.

„Atit vizitele 'efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in dife
rite țări ale lumii, cit și prezența în 
România a unor personalități poli
tice au fost generatoare de dialo
guri la cel mai înalt nivel, urmate 
de publicarea de declarații comune 
sau de semnarea de convenții bila
terale de cooperare în cele mai dife
rite domenii" — se arată în conti
nuare în articol. „Această activitate 
efervescentă, desfășurată pe plan in
ternațional subliniază și justifică — 
dacă mai era necesar — locul im
portant pe care România îl ocupă în 
politica internațională, precum și 
stima de care se bucură politica sa 
externă".

„Poporul român — se relevă în 
încheiere — este ferm convins că 
unirea și perseverența tuturor forțe
lor democratice din lume pot să con
tribuie la construirea unui viitor paș
nic și prosper pe continentul euro
pean, la cauza păcii și progresului 
în lume". '

Săptămînalul „FRATERNITE
HEBDO", organ al Partidului Demo
cratic din Coasta de Fildeș, consacră 
o pagină relațiilor țării noastre cu 
statele africane. Sub titlul „Româ
nia—Africa", publicația inserează un 
articol in care se menționează : 
„România acordă o importanță 
deosebită amplificării și diversi
ficării continue a raporturilor sale de 
cooperare economică cu țările africa
ne. Extinderea raporturilor multiple 
ale României cu statele africane, cu 
toate țările în curs de dezvoltare de 
pe alte continente constituie, dealtfel, 
unul din principiile fundamentale ale 
politicii externe a P.C.R. și statu
lui român.

La Galeriile naționale ale Con

librul între cerere și ofertă și deci 
să slăbească presiunile inflaționiste, 
în același timp însă, creșterea do
binzilor se răsfrînge negativ asupra 
activității economice și a folosirii 
forței de muncă. Aceasta fiindcă 
descurajarea împrumuturilor banca
re, frinind investițiile, duce la scă
derea ritmului producției și sporirea 
șomajului.

De aceea, creșterea în ultima vre
me a cursului dolarului nu decurge 
din însănătoșirea economiei america
ne — care, dimpotrivă, continuă să 
fie sensibil marcată de recesiune, 
șomaj și inflație — ci este consecin
ța politicii monetare a S.U.A. pe 
plan extern. Sporirea dobînzii într-o 
țară oferă posibilități mai bune de 
fructificare pentru capitalurile din 
alte țări, fapt ce amplifică transfe
rurile de fonduri de pe o piață pe 
alta, dintr-o monedă în alta. Do
vadă și faptul că, în urma ri
dicării nivelului dobînzii în S.U.A., 
o impresionantă masă de capitaluri 
din Europa de vest a traversat Atlan
ticul, poposind in Wall Street, unde 
cererea tot mai mare de dolari a 
propulsat cursul monedei ameri
cane.

Noile perturbații de pe piețele mo
netare nu-i puteau lăsa indiferenți 
pe principalii parteneri ai S.U.A. — 
adică țările vest-europene, Japonia 
și Canada. Deprecierea monedelor lor 
în raport cu cea americană le spo
rește presiunile inflaționiste interne 
și. totodată, le ridică nota petrolieră, 
a cărei decontare se face in dolari. 
l)in aceste motive, fiecare creștere a 
dobînzii in Statele Unite a fost ur
mată de o replică similară în cele
lalte țări capitaliste industriale. Ast
fel, dobinzile au ajuns la un nivel 
atit de înalt, incit au blocat, pur și 
simplu, posibilitățile de relansare 
economică.

încotro se țintește ? Etec" 
tele „războiului dobinzilor" nu se 
propagă însă cu aceeași intensi
tate in perimetrul țărilor capitaliste 
dezvoltate. Țările ce practicau do- 
binzi relativ scăzute resimt mai pu
ternic efectele de frină ale competi

siliului național pakistanez pentru 
artă, din ISLAMABAD, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de carte ro
mânească și al expoziției de fotogra
fii „România — aspecte 1981".

Luind cuvintul, Sayed Iqbal Imam, 
director general în Ministerul Cultu
rii, Sportului și Turismului, a subli
niat că „guvernul și poporul pakista
nez nutresc sentimente de aleasă 
stimă și prețuire pentru președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. om de 
s\at de mare valoare, care își ridică 
neobosit și cu putere glasul pentru 
afirmarea spiritului de echitate în ra
porturile dintre state, pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru reali
zarea idealurilor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor". Vorbitorul a 
relevat rezultatele remarcabile înre
gistrate de țara noastră pe multiple 
planuri, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Manifestări și comentarii 
de presă dedicate 

țării noastre

La Universitatea Santa Ursula 
din RIO DE JANEIRO a fost verni
sată o expoziție de carte româneas
că cuprinzînd, pe un spațiu larg, 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. La loc de cinste figurează, 
de asemenea, lucrări ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Cărțile expuse au fost 
donate universității.

în continuare a fost vizitată expo
ziția „Carpații vorbesc despre daci", 
deschisă în holul universității.

La Biblioteca Senatului Republicii 
Peru, din LIMA, a avut loc ceremo
nia'donării unei colecții de cărți'ro
mânești. Un loc important între vo
lumele prezentate îl ocupă opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Au subliniat, cu acest prilej, re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre România și Peru, stimulate de 
afinitățile de limbă și cultură, dr. 
Oscar Trelies, președintele Senatu
lui, și senatorul Jose Carlos Martan.

Presa și radioteleviziunea fteruană 
au reflectat amplu manifestarea.

în orașul marocan CHAOUEN au 
lost prezentate o expoziție de carte 
românească și expoziția „Imagini 
din România".

Luind cuvintul cu acest prilej, gu
vernatorul provinciei a evidențiat 
cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-marocane, urmare a hotăririlor 
adoptate cu prilejul întîlnirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hassan al II-lea.

Un numeros public a apreciat în 
mod deosebit realizările obținute de 
țara noastră, în special în ultimii 16 
ani. Volumele prezentate au fost do
nate bibliotecii filialei locale a Aso
ciației bazinului mediteranean.

La Galeria informațiilor din TU
NIS a fost deschisă expoziția .,Arta 
grafică militantă românească". La 
vernisaj au participat ministrul in
formațiilor, Taher Belkhodja, pre
ședintele Consiliului Național Cultu
ral. Taoufik Ben Ameur, funcționari 
superiori din ministerele informații
lor și afacerilor culturale, oameni de 
cultură șiyirtă, șefi ai misiunilor di
plomatice «creditați la Tunis.

La VIENA, la Galeria centrală a 
Uniunii băncilor „Bawag", a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pictură, 

ției „banilor scumpi", unele din ele 
fiind constrinse să treacă la o „creș
tere negativă", cu toate consecințele 
sociale și chiar politice care decurg 
de aici. De asemenea, pentru țări ca, 
de pildă, Franța — al cărei nou gu
vern s-a angajat să aplice un amplu 
program de măsuri economico-socia- 
le în favoarea maselor largi — „răz
boiul dobinzilor" reprezintă un serios 
obstacol. Motive pentru care atît 
Franța, cît și alte țări vest-europene 
au propus S.U.A. să combată infla
ția și prin alte mijloace decît cele 
monetare, dar demersurile lor au 
rămas pînă acum fără ecou.

într-adevăr, măsurile monetare, 
chiar dacă nu reușesc să țină în friu 
inflația, aduc alte avantaje : scum
pirea dolarului în raport cu mone
dele celorlalte țări occidentale deter
mină, intre altele, ieftinirea investi
țiilor efectuate in străinătate de fir
mele din S.U.A., ceea ce facilitează 
expansiunea capitalului american în 
afara propriilor frontiere, îi întăreș
te pozițiile în înfruntarea cu princi
palii parteneri comerciali. Miza „răz
boiului dobinzilor" are însă și un 
pronunțat caracter politic, după cum 
susțin unii observatori vest-europăni, 
care consideră că „într-un fel discu
tă S.U.A. cu aliații lor problema am
plasării de noi rachete strategice in 
Europa occidentală atunci cind dola
rul este în ascensiune — și în alt fel 
atunci cind e in declin*.
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Cei mai afectați sînt tot 
săracii Datorită rolului prepon
derent al dolarului pe plan financiar 
internațional, implicațiile „războiului 
dobînzilor" nu se limitează la țările 
capitaliste dezvoltate. în fapt, cele 
mai afectate de pe urma actualelor 
evoluții de pe piețele monetare occi
dentale sînt statele sărace : creșterea 
dobînzilor le ingustează și mai mult 
accesul la sursele externe de finan
țare a dezvoltării, le sporește po
vara datoriei față de alte state, iar 
efectele acumulate ale celor două ten
dințe duc Ia accentuarea subdezvol
tării și a decalajelor economice. 

grafică, acuarelă și tapiserie româ
nească.

în cuvintul său, dr. Walter Floettl. 
directorul general al Uniunii băncilor 
„Bawag", a arătat că deschiderea 
expoziției are o semnificație deose
bită, fiind organizată la scurt timp 
după vizita de stat in Austria a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. El a 
menționat că „manifestarea, împreu
nă cu expoziția „Dacii — vestigii 
arheologice din România", oferă pu
blicului vienez posibilitatea de a lua 
cunoștință in mod direct de istoria, 
cu II ura și arta poporului român din 
cele mai vechi timpuri și pînă 
astăzi".

La vernisaj au participat dr. Rudolf 
Sallinger, președintele Camerei fe
derale de comerț și industrie, 
dr. Heinz Fischer, vicepreședinte al 
Partidului Socialist din Austria, șeful 
fracțiunii P.S.A. în parlament, Viktor 
Heller, adjunct al ministrului federal 
pentru învățămint și arte. dr. Herb 
J. Pindur, adjunct al ministrului fe
deral pentru sănătate și ocrotirea 
mediului înconjurător, reprezentanți 
ai altor ministere federale, parlamen
tari, ziariști, un numeros public.

Expoziția a fost deschisă de Octa
vian Groza, ambasadorul României 
in Austria.

Ambasada României la Helsinki a 
donat Centrului de carte românească 
de la TOIJALA un set de cărți de 
literatură social-politică, istorică și 
beletristică românească.

Volumele cuprinzînd operele secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au 
bucurat de o înaltă apreciere din 
partea celor prezenți.

La COPENHAGA a avut loc des
chiderea unei expoziții de carte, în 
cadrul căreia un loc central ii ocu
pă opere ale președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări 
ale tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu.

Acțiunea, organizată de ambasada 
tării noastre și Asociația Danemar
ca — România, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

La centrul presei străine din A- 
TENA a avut loc o seară festivă de
dicată României. Cu acest prilej au 
fost înfățișate pe larg participanți- 
lor momente de seamă din istoria 
poporului român, realizările sale 
contemporane în diferite domenii de 
activitate. De asemenea, a fost pre
zentat un film documentar.

La manifestare au participat un 
numeros public, ziariști greci și co
respondenți ai presei străine.
, La Palatul Congreselor din stațiu

nea balneoclimaterică Vittel (FRAN
ȚA) a avut loc inaugurarea unei 
săptămîni culturale . dedicate țării 
noastre. Cu ocazia deschiderii festi
ve a acestei manifestări, H. Voilquin, 
primarul orașului, s-a referit pe larg 
la tradiția legăturilor de prietenie 
dintre poporul român și poporul 
francez, la relațiile în continuă dez
voltare dintre cele două țări. A fost 
vizitată apoi expoziția „România — 
1931", organizată < in sala Vittellius 
din Palatul Congreselor.

Ambasada României la LONDRA, 
împreună cu Asociația de prietenie 
Marea Britanie — România, a or
ganizat o seara românească. în ca
drul manifestării, Harry Gold, secre
tar al Asociației, a împărtășit im
presii din timpul vizitei efectuate în 
țara noastră, aducînd elogii persona
lității tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
activității neobosite desfășurate de 
șeful statului nostru pentru pace, 
securitate și cooperare internaționa
lă. A luat cuvintul, de asemenea, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al tării 
noastre. Nicu Bujor.

Cu prilejul manifestării a fast des
chisă și o expoziție de carte româ
nească și de fotografii.

(Agerpres)

în general, dezordinea monetară 
din lumea capitalistă descurajează pe 
participanții la circuitul mondial de 
valori materiale, compromite calcu
lul economic, face pe unii să cîștige . 
și pe alții să piardă fără un temei 
real, duce la îngustarea posibilităților 
de dezvoltare a comerțului Interna
țional, la frînarea progresului între
gii- umanități.

Pentru un nou sistem de 
relații financiar-valutare. lata 
sensul major al repetatelor apeluri 
la unirea eforturilor popoarelor în 
vederea stăvilirii tendințelor de cram
ponare pe poziții înguste, care vi
zează obținerea de avantaje unilate
rale, de moment — pentru a se trece in 
mod hotărît la acțiuni capabile să 
ducă la soluționarea în interesul ge
neral, al tuturor statelor a gravelor 
probleme economice și financiar-va
lutare ce confruntă omenirea.

Tocmai în acest spirit, România so
cialistă acționează ferm și consecvent 
pentru înlocuirea vechiului sistem de 
relații financiar-valutare, inechitabi
le, cu unul nou, echitabil și demo
cratic. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea sa 
Ia Congresul consiliilor oameniloș- 
muncii, în lumina serioaselor difi
cultăți pe care creșterea dobinzilor 
Pe plan internațional le creează tu
turor țărilor, csic necesar să se ac
ționeze cu hotărire pentru a se pune : 
capăt acestei situații, pentru a se a- ■ 
junge la stabilirea unor limite ra
ționale ale dobinzilor, peste care să 
nu se mai poată trece.

Nu încape îndoială că adoptarea 
unor decizii în acest sens, în general 
desfășurarea pe baze stabile a rapor
turilor financiar-valutare, cristaliza
rea. "unui nou sistem monetar inter
național — care să asigure întărirea 
monadelor naționale, statornicirea 
upor raporturi de schimb reale, fun
damentate economic — ar corespun
de intereselor tuturor statelor, con
tribuind la progresul general.

Gh. CERCELESCU

SCHIMB DE MESAJE LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-LIBIAN
TRIPOLI 29 (Agerpres). — Un 

schimb de mesaje de prietenie a 
avut loc la Benghazi între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie din Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, colone
lul Moamer El Geddafi.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise conducă
torului Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie un cald salut, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de bunăstare și 
pace poporului libian prieten.

Mulțumind pentru mesaj și pentru 
urări, colonelul Moamer El Geddafi 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
însoțit de urările cele mai sincere 
de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și succes poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii' la Benghazi de că
tre conducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie a tovarășului Vasile 
Pungan, ministru secretar de stat, 
trimisul personal al președintelui 
României.

Cu această ocazie a fost exprimată 
satisfacția celor două părți in legă
tură cu dezvoltarea armonioasă a

Plenara C. C. al P. C. Chinez
Tovarășul Hu Yaobang a fost ales în funcția de președinte 

al C.C. al P.C. Chinez
BEIJING 29 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă informează că la 
Beijing s-au desfășurat lucrările celei 
de-a Vl-a plenare a C.C. al P.C. Chi
nez. Plenara a aprobat in unanimi
tate cererea lui Hua Guofeng de a 
fi eliberat din funcțiile de președinte, 
al Comitetului Central al partidului 
și de președinte al Comisiei Militare 
a C.C. al P.C. Chinez.

Plenara a ales pe Hu Yaobang in 
funcția de ' președinte al C.C. al 
P.C. Chinez, pe Zhao Ziyang și Hua 
Guofeng ca vicepreședinți ai C.C. al 
P.C. Chinez, iar pe Deng Xiaoping 
— președinte al Comisiei Militare 
a C.C. al P.C.C.

La plenară s-a hotărît ca Comite
tul Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez să fie format din

Sesiunea Marelui Hural Popular al R. P. Mongole 
Tovarășul Jumjaaghiin Jedenbal a fost reales președinte 

al Prezidiului Marelui Hural Popular
ULAN BATOR 29 (Agerpres). — 

La Ulan Bator au avut loc lucrările 
primei sesiuni a celei de-a zecea le
gislaturi a Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole.

Ca președinte al Prezidiului Mare
lui Hural Popular a lost reales se
cretarul general al C.C. al P.P.R.M.,

„CONFERINȚA NORDICĂ PENTRU PACr*
(IELSINKI 29 (Agerpres). — în orașul finlaudșz Mariehamn Z^n- 

cheiat „Conferința nordică pentru pace", la care au participai „de 
reprezentanți ai unui număr de peste 80 de organizații politice și li
cări pentru pace din Danemarca, Finlanda. Islanda, Norvegia și 
Participanții au adoptat o rezoluție in care se pronunță pentru cr 
unei zone denuclearizate in Nordul Europei, apreciind că aceasta „ar 
constitui un pas important care ar da noi impulsuri tratativelor inter
naționale de dezarmare".

ATENTAT LA TEHERAN
TEHERAN 29 (Agerpres). — O pu

ternică explozie s-a produs duminică 
seara la sediul Partidului Republicii 
Islamice, de la Teheran, in timpul 
unei reuniuni la care participau per
sonalități guvernamentale, parlamen
tare și clericale, informează Ministe
rul iranian al Afacerilor Externe in
tr-o declarație dată publicității.

ILE DE PRESA
e scurt

PREMIILE ASOCIAȚIEI ITALIENE A PRESEI AGRICOLE. La Peru- 
■ gia a avut loc festivitatea decernării premiilor internaționale ale Asocia

ției italiene a presei agricole pc anul 1981, distincții care se conferă unor 
| personalități italiene și străine pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
i științei agricole, la întărirea cooperării internaționale in domeniul agri

culturii. Printre laureații premiului se numără și prof. dr. Nicolae Gibsan, 
I președintele Academiei de științe agricole și silvice din țara noastră, 

căruia i-a fost înminată, cu același prilej, și diploma de membru al 
Academiei italiene de științe agricole. în cadrul ceremoniei a fost subli- 

. niată contribuția oamenilor de știință români la progresul agriculturii, 
rolul lor în extinderea cooperării pe plan internațional în problemele 

I alimentației și agriculturii.
I PRIMIRE LA PRAGA. Gustav

Husak, președintele R. S. Ceho
slovace, l-a primit pe ministrul de 

. externe al Turciei, liter Turkmen, 
aflat in vizită oficială la Praga. In 

I cadrul convorbirii au fost abordate 
îndeosebi probleme privind dezvol- 

itarqa relațiilor dintre cele două 
țări. Au fost discutate, de aseme
nea. probleme internaționale ac- 

I tuale de interes comun.
CONVORBIRI SOVIETO-LTBIE-

NE, Abdel Salam Jalud, membru 
I al Comandamentului Revoluției al 
I Jamahiriei Arabe Libiene Populare

Socialiste, a făcut o vizită la Mos- 
I cova, unde a avut convorbiri pri

vind dezvoltarea relațiilor economi
ce dintre cele două țări, relatează 

. agenția T.A1S.S. Nikolai Tihonov, 
președintele Consiliului de Miniștri 

1 al U.R.S.S., și Abdel Salam Jalud 
au semnat un protocol de cooperare 

| economică.
• SECRETARUL GENERAI, AL

O.N.U.. KURT WALDHEIM. A 
j SOSIT LA GENEVA, venind de la 
I Viena. Kurt Waldheim urmează, să 

deschidă miercuri, la Geneva, lu- 
I crările Consiliului Economic și So- 
I cial al Națiunilor Unite. în conti

nuare. secretarul general al O.N.U. 
■ va face o vizită în Franța.

ACORD. La Paris a fost semnat 
un acord de cooperare între Insti- 

I tutui național francez de sănătate 
și cercetări medicale și Departa- 

I mentul de biologie al Academiei 
chineze de științe. Acordul preve
de. intre altele, efectuarea de 

| schimburi de cercetători din nume
roase domenii ale meâiâinei — in- 

| formează agenția China Nouă. 

raporturilor româno-libiene în toate 
domeniile de interes reciproc, în 
spiritul înțelegerilor convenite in ca
drul întîlnirilor la nivel înalt. A fost 
reafirmată hotărirea celor doi con
ducători de adincire și amplificare 
a relațiilor dintre cele două țări, 
ceea ce corespunde pe deplin intere
selor popoarelor român și ' libian 
prietene*.

în cadrul schimbului de păreri 
care a avut loc asupra situației in
ternaționale au fost abordate proble
me de interes comun, exprimîndu-se 
hotărirea celor două țări de a inten
sifica conlucrarea in vederea întări
rii păcii și cooperării intre state.

Au fost prezentate aprecierile șl 
considerentele președintelui Repu
blicii Socialiste România cu privire 
la evoluția principalelor probleme 
ce confruntă în prezent omenirea, la 
soluționarea stărilor conflictuale din
tre state pe cale pașnică, pe baza 
respectării principiilor independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța.

Schimbul de mesaje și convorbi
rea s-au desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, caracteristică, relațiilor 
româno-libiene.

președintele și vicepreședinții Co
mitetului Central, respectiv tovarășii: 
Hu Yaobang, Ye Jianyine Tifeng 
Xiaoping, Zhao Ziyang, Li p mian, 
Chen Yun și Hua Guofeng.

Plenara a ales pe Xi Zhongxln ca 
nou membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. Chinez.

în comunicatul dat. publicității cu 
acest prilej se arată că „alegerea și 
realegerea principalilor membri ai 
conducerii C.C. vor juca un rol im
portant in întărirea conducerii co
lective și a unității Comitetului Cen
tral pe baza marxismului și in asi
gurarea înfăptuirii plenare a liniei 
și politicii corecte ale partidului 
elaborate după cea de-a treia 
plenară".

Jumjaaghiin Țedenbal. în funcția de 
președinte al Marelui Hural Popular 
a fost ales B. Altangherel.

Sesiunea a aprobat componența 
noului Consiliu de Miniștri al R. P. 
Mongole, condus de Jambin Batmunh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M.

în atentat și-au pierdut viața peste 
70 de persoane, intre care 10 miniștri, 
președintele Curții Supreme și’mai 
mulți membri ai Majlisului (parla
mentul iranian).

In declarația M.A.E. iranian se 
menționează că a fost instituită o 
săptămină de doliu național.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PAR- I 
TID ȘI GUVERNAMENTALE A | 
R.P.D. COREENE IN MADAGAS
CAR. Delegația de partid și gu- | 
vernamentală a R.P.D. Coreene, ! 
condusă de Li Giong Ok, membru l 
al Prezidiului Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii, premie- I 
rul Consiliului Administrativ al | 
R.P.D. Coreene, și-a încheiat vizi
ta efectuată timp de o săptămină I 
in Madagascar. In cursul acestei | 
vizite, delegația coreeană a fost pri
mită de președintele Didier Ratsi- 
raka și a avut convorbiri cu pri- I 
mul ministru malgaș. Desire Ra- | 
kotoarijaona.
REUNIUNEA CONSILIULUI C.E.E. I 

Luni s-a desfășurat la Luxemburg ' 
prima ședință de lucru a celui de-al 
XX-lea Consiliu al C.E.E., consa- I 
erată în principal examinării situa- | 
ției economice și sociale a țărilor 
membre, relatează agenția France I 
Presse. Concomitent, conducătorii 
sindicatelor din țările Pieței comu- ' 
ne au revendicat măsuri’ eficiente 
pentru asigurarea ocupării depline I 
a forței de muncă.-

LA ATENA s-au incheiat dumi- ■ 
nică lucrările congresului extraor
dinar al Partidului Noua Demo- ' 
crație (de guvernâmînt) din Grecia 
în cadrul căruia a fost dezbătut 
și aprobat programul electoral al I 
acestei formațiuni politice pentru 
alegerile legislative generale pre- I 
văzute pentru toamna acestui an. 
în document se arată. între altele, 
că partidul „Noua Democrație" își . 
propune să acționeze pentru men
ținerea calmului social, pentru I 
dreptate, progres social și pentru 
independenta țării.


