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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru în unități 

Călărași și Ialomița
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X. DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
a

EROISM ȘI DIRZENIE REVOLUȚIONARĂ 
IN LUPTA PENTRU CAUZA PARTIDULUI

agricole din
Examinînd la

fata locului mo
dul în care se
desfășoară cam
pania agricolă

prim an al noii
revoluții agrare

sporite în acest

de primăvară, în
scopul obținerii
unor producții

județele Giurgiu

La cooperativa ogricolâ de producție Gâscioarele

SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI A INDICAT
• Să se efectueze în cel mai scurt timp însămînțările, prin mobilizarea intensă a 

tuturor mijloacelor tehnice și forțelor umane din agricultură
• Pretutindeni să fie respectate riguros normele tehnice privind calitatea lucră

rilor și, în mod deosebit, cele privind densitatea plantelor la hectar
• Să se desfășoare acțiuni energice pentru prevenirea inundațiilor, pentru înlă

turarea excesului de umiditate de pe

Oamenii mai virstnicl din Cimpina 
își amintesc și azi de anii cînd in 
Valea Doftanei răsunau strigătele 
scandate in cor din sinistra „Basti.lie 
românească" de ne colinele Telegăi : 
„Nu bate! Nu bate!". „Jos teroarea!". 
Doftana evocă viziunea de coșmar a 
unui cumplit mecanism, minuțios și 
metodic reglat spre a măcina, iar 
apoi a anihila orice posibilitate de 
rezistentă, fizică și morală, a-i sili 
pe comuniștii întemnițați la cedare, 
la supunere. Tot ce putea imagina ca 
sălbăticie și bestialitate un sistem so
cial prin esența 
aplicat aici săptămini. 
șir : lanțuri atit de 
permiteau

■ rea, frigul 
sia din 
neaerisite 
ca „mobilier" 
oaț de fier și o 
rogojină. rațiile 
de înfometare și 
lipsa asistentei 
medicale, feroci
tatea gardienilor 
care tăbărau cu 
bita sau cu ranga 
de fier asupra 
deținuților „scoși 
la raport", inter
dicția de a primi 
corespondență, a- 
limente și medi
camente.

La aceasta se 
adăuga izolarea 
în cele 40 de ce
lule din secția 
„H“, descrise cu 
atîta forță de mi
litantul revolu
ționar M. Gh. Bu
jor, întemnițat la 
pină în 1934. „Cei închiși acolo 
— scria el — stau pe cimentul 
gol, in întuneric, răbdînd postul, 
setea, frigul, lanțurile, bătaia, su
dalma... Cei care au nenorocirea să 
treacă prin acest iad ies ca niște 
stafii sau schelete, cu boli de stomac, 
plămini, inimă, reumatism. Și au fost 
mulți care după citeva săptămini de 
la ieșire au murit. Căci secția Haș 
echivalează de multe ori în fapt cu o 
condamnare la moarte".

Veștile despre cumplita prigoană 
împotriva comuniștilor din România 
au provocat o amplă mișcare de soli
daritate peste hotare. Mărturie im
presionantă sint paginile scriitorului 
francez Henri Barbusse în cartea 
„Călăii" după călătoria efectuată in 
România : „La Doftana sint schln- 
giuiți sute de muncitori și țărani in- 
Idnlyiti de picioare și mîini ; de trei 
ori pe săptămină sint pedepsiți cu 
post negru... Cei bătuți la tălpi nu 
mai pot umbla cind sint aduși din 
nou în celule, ...cind deținuții se îm
bolnăvesc, sint lăsați să, moară".

Ce a determinat instaurarea re
gimului de exterminare din închisori?

Teama în fața ecoului puternic 
stirnit in rîndurile maselor populare 
de politica parțiditlui comunist, con
sacrată' făuririi unei Romanii libere, 
independente, socialiste.

Ce se urmărea prin prigoana săi-

comunist

PariiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, miercuri, o vizită de lucru în unități agri
cole din județele Giurgiu, Călărași și Ialomița.

In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost în
soțit de tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare.

Prezența secretarului general al 
partidului in mijlocul lucrătorilor 
ogoarelor din cele trei județe, acum, 
în plină campanie agricolă de primă
vară. constituie o pregnantă mărturie 
a preocupărilor conducerii de partid 
și de stat, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in direcția perfec
ționării continue a activității in 
agricultură, ramură de o deosebită 
importantă a economiei naționale, a 
înfăptuirii unei revoluții profunde a- 
grare. in concordanță cu cerințele noii 
etape de dezvoltare multilaterală a 
tării.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a analizat cu fac
torii de răspundere, cu lucrători ai 
ogoarelor din județele respective as
pecte privind desfășurarea lucrărilor 
campaniei agricole de primăvară, 
modul cum se acționează pentru creș
terea puternică a producției agricole, 
pentru edificarea unei agriculturi mo
derne. de mare eficiență si înalt 
randament, care să asigure satisfa
cerea din ce în ce mai bună a cererii 
de produse agroalimentare. contri-

bulnd astfel la ridicarea nivelului de 
trai al întregului nostru popor.

în cadrul vizitei au fost urmă
rite. totodată, modul cum se asigură 
folosirea judicioasă a terenurilor a- 
gricole. a bazei tehnico-materiale de 
care dispun unitățile, a forței de 
muncă și a specialiștilor, executarea 
lucrărilor agricole corespunzător nor
melor agrozootehnice înaintate. îm
bunătățirea activității din zootehnie, 
ridicarea acesteia la nivelul exigen
telor

La 
giu. 
dului 
varășul Vasile Mușat. prim-secretar 
al comitetului județean de partid, de 
specialiști. Primul secretar a infor
mat despre stadiul lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară, e- 
tapă hotăritoare a muncii din agri
cultură. despre măsurile întreprinse 
în județ in vederea desfășurării ei 
în condiții cit mai bune și in ter
men cit mai scurt, pentru a se ob-

și cerințelor actualei etape, 
intrarea 

secretarul
a fost

in județul Giur- 
general al parti- 

întimpinat de to-

ogoare
tine în acest an recolte mari la toa
te culturile. S-a subliniat că toți cei 
ce muncesc in agricultură, specialiș
tii, cadrele de partid sint hotăriți să 
lucreze cu toată răspunderea pentru 
creșterea producției vegetale și ani
male.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat, avînd în vedere stadiul în- 
șămîn tării culturilor din prima epo
că, să se acționeze și mai intens pen
tru intensificarea ritmului insămin- 
tărilor, in așa fel ca această lucrare 
■să fie încheiată în cursul acestei săp- 
tămini și. pe măsură ce solul se în
călzește.’ să se efectueze cit mai o- 
perativ celelalte lucrări specifice aces
tei perioade.

Pe terenurile C.A.P. Călugăreni, 
unde s-a făcut un prim popas, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost in
format că aici se lucrează cu toate 

' Tortele la însămîntatul porumbului, 
cultură care deține o pondere im
portantă în producția unității. Secre
tarul general al partidului, analizind 
modul în care este semănată aceas
tă cultură, a cerut specialiștilor să' 
mărească densitatea plantelor în ve
derea obținerii unor producții mai 
mari la hectar.

De mai multe ori în cursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit 
pentru a constata stadiul de vege
tație a griului, remarcind că nu 
peste tot densitatea este corespun
zătoare acestor terenuri. Secretarul 
general al partidului1 a cerut specia
liștilor ca, în vederea sporirii densi
tății atit la griu, cit'și

floarea-soarelui, să fie aduse unele 
perfecționări constructive semănăto
rilor. in sensul sporirii numărului de 
rin duri.

In continuare au fost vizitate 
unele unități din cadrul consiliului 
unic agroindustrial Călugăreni, intre 
care și cele de pe raza comunei 
Singureni. unde au fost examinate 
aspecte ale activității din fermele 
zootehnice și folosirii terenului 
agricol. v

în timpul 'opririi Ia C.A.P. Daia 
au fost apreciate preocupările coope
ratorilor pentru creșterea animale
lor, pentru sporirea producției zoo
tehnice prin asigurarea 
baze furajere.

Următorul popas a avut 
tenurile însămînțate cu 
C.A.P. Băneasa. Și aici, 
general al partidului a apreciat buna 
dezvoltare a vegetației, remarcind 
totodată că dacă densitatea plantelor 
ar fi mai mare s-ar putea obține o 
producție mai aproape de posibilită
țile oferite de calitatea solului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
adresat cooperatorilor aflați pe cîmp, 
interesîndu-se despre modul cum este 
organizată munca, despre producțiile 
care se obțin la hectar. Cei, prezenți 
au arătat că actuala campanie se 
desfășoară în condiții optime, ceea 
ce va asigura o recoltă bună.

Ultima unitate vizitată în județul 
Giurgiu a fost I.A.S. Greaca, unde, 
în linii mari, lucrările agricole 
prima epocă s-au încheiat.

unei bune

loc pe te- 
grîu ale 
secretarul

din

la porumb și (Continuare in pag. a IlI-a)

mișca- 
și igra- 
celulele 

avînd 
un

PITEȘTI

sa inuman a foet 
_ luni, ani in 
grele incit abia

batică împotriva partidului 
scos in afara legii?

Zdrobirea forței politice 
teluri de eliberare socială 
nală a poporului reprezentau real
mente (folosind termenii juridici ai 
epocii) o „primejdie publică", o ame
nințare la adresa „intereselor supre
me ale statului" bazat pe exploatare 
și asuprire.

Ce au putut opune comuniștii în
temnițați inumanului angrenaj me
nit a-i fringe ?

Doar devotatnentul pentru idealul 
căruia ii închinaseră viata. Doar dra
gostea pentru tara împătimită, pentru 
poporul împilat și umilit. Doar in-

ale cărei 
si națio-

antifasciști din perioada 1934— 
ca și în nenumărate alte însce- 
judiciare pentru că se angaja- 
să slujească politica partidului

0 importantă victorie
a partidului în anii

ilegalității cucerirea
regimului politic

pentru
deținuții comuniști

și antifasciști

Doftana din 1920 crederea în forța solidarității umane. 
Iar acest doar a arătat că există oa
meni care pot fi zdrobiți, dar nu 
ingenuncheați. Mai mult, le-a dat 
tăria să reziste oricăror încercări, să 
facă imposibilul cu putință. In 
toate închisorile au fost create orga
nizații de partid ; cu primejdia vieții 
a fost menținuță legătura cu tovarășii 
care activau in ilegalitate.

S-a petrecut astfel ceva de dome
niul „miracolului". Temnițele cărora • 
„stăpînirea" le hărăzise funcția de in
strumente ale represiunii, menite să 
decapiteze mișcarea muncitorească 
prin exterminarea fruntașilor ei. au 
devenit avanposturi ale luptei an
tifasciste, școli de călire revoluționară 
a multor generații de militanti, a 
căror jertfă de sine a grăbit zorii 
vieții noi, socialiste. mulțimile de 
„obidiți și ofensați" dobîndindu-și. 
după veacuri de amară restriște, li
bertatea și demnitatea.

După gratiile Doftanei au în
cercat puternicii zilei să izoleze și să 
rupă de popor nenumărate ..contin
gente" de luptători revoluționari — 
supraviețuitori ai răscoalei din 1997, 
militanti ai mișcării muncitorești din 
preajma primului război mondial, 
participanți români la Revoluția din 
Octombrie, „congresiști" din mai 1921, 
cînd s-a constituit Partidul Comunist 
Român, conducători ai eroicelor lupte 
proletare din 1931—1933. multi dintre 
cei condamnați in procesele militan-

ților 
1938, 
nări 
seră 
comunist.

La Doftana au fost trimiși să-și 
ispășească vina de a se fi situat in 
primele rinduri ale luptei pentru a 
sfărima „orînduiala cea crudă și 
nedreaptă" Constantin Agiu, Emil 
Bodnaraș, M. Gh. Bujor, Bela Brai- 
ner. Petre Constantinescu-Iași, Ștefan 
Foriș, Gh. Gheorghiu-Dej. Marin 
Florea Ionescu. Al. Moghioroș, Ilie 
Pintilie. Grigore Preoteasa și mulți 
alți fruntași ai mișcării revoluționare.

Aici a fost întemnițat, 
1936,
Nicolae Ceaușescu. 
in a cărui fișă de 
caracterizare în
tocmită de sigu
ranță se mențio
na : „...figurează 
in cazierul Direc
ției generale a po
liței ca unul ce 
militează in miș
carea 
de la 
14 ani, fiind ares
tat și judecat in 
mai multe rin
duri". Maturitatea 
sa politică, cu
rajul și dirzenia 
revoluționară cu 
care s-a împotri
vit provocărilor și 
violențelor prac
ticate ■ fată de 
dețîftuții politici 
i-au atras in re
petate rinduri as
pre măsuri de re

presiune, dar ele nu i-au putut, clinti 
voința de luptă. Calitățile sale moral- 
politice s-au afirmat pregnant in 
crincena bătălie purtată de „dofta- 
niști" pentru cucerirea regimului poli
tic. Evocind cu firească emoție amin
tirea acelei perioade, secretarul gene
ral al partidului menționa : „Lupta 
revoluționară, viața in colectivele din 
închisori și lagăre au constituit o 
inaltă școală de pregătire polițico- 
ideologică, de educare și formare 
in spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste. Activiștii 
revoluționari, comuniștii puneau mal 
presus de orice interesele maselor 
populare, lupta împotriva asupritori
lor ; ei renunțau Ia tot. împărțind de 
multe ori intre ei ultima bucată de 
piine. dar ținînd steagul luptei revo
luționare. în mod 
să menționez viața 
chisori in spiritul 
comuniste, care au 
tuturor celor închiși 
prigoanei, înfometării, mizeriei șl să 
țină sus steagul luptei revolutionarc. 
să nu se plece nici un moment In 
fata claselor exploatatoare".

Apărarea detinutilor politici revo
luționari a reprezentat una din pre
ocupările primordiale ale Partidului

în august 
tovarășul

comunistă 
virsta de

deosebit as dori 
organizată in in- 
principiilor eticii 
dat tărie și forță 

să reziste

Tudor OLARI!
(Continuare în pag. a IV-a)

Noi produse 
petrochimice

în cadrul Combinatului petro
chimic de la Pitești s-au reali
zat. pentru prima dată în tară, 
după o tehnologie originală, 
preamestecuri superconcentrate 
pe bază de resturi de polietile
nă și ingrediente de producție 
românească. Aceste noi produse 
sint folosite ca materie primă 
la fabricarea polietilenei de joa
să și de inaltă presiune și a po- 
liesterului. Noua tehnologie a- 
sigufă o reducere considerabilă 
a consumului de materii. prime 
petroliere și o economie de ener
gie electrică de un milion kilo- 
wați/oră anual. (Gh. Cirstea).

BÎRLAD :

profila- 
corpuri 
tinăru- 

prevede

Prima șarjă 
de corpuri abrazive
Pe platforma industrială a mu

nicipiului Birlad a inceput să 
producă o nouă unitate 
tă pentru fabricarea de 
abrazive. Angajamentul 
lui colectiv de muncă
pentru luna aprilie punerea in! 
funcțiune a altor capacități, care 
vor produce anual 6 000 tone de 
corpuri abrazive. Astfel: vor fi 
reduse substanțial importurile 
la o gamă largă de produse 
abrazive. (Crăciun Lăluci).

Inaugurarea „Lunii" 
cărții in intreprinden 
și instituții' 
uzinele 
rhindrie 
noastre socialiste, 
treprindere atit de de
seori vizitată de că
tre deputatul acestui 
mare cartier muncito
resc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, capătă o 
deosebită semnificație 
prin faptul că luna a- 
ceasta este ultima pină 
la sărbătorirea a șai
zeci de ani de la înfi
ințarea Partidului Co
munist Român.

Revoluția care a in
ceput la 23 August 1944 
și continuă in țara 
noastră se exprimă și 
prin acest fapt ex
traordinar : cartea a 
pătruns in uzine. Car
tea nu mai este un in
strument in mina celor 
puțini, ci un mijloc de 
cunoaștere și culturali
zare a marilor mase, 
a întregului popor. 
Cartea este prietenul 
și sfătuitorul omului, 
al acelui om care a 
asaltat cerul, cum spu
nea Marx, a răsturnat 
silnicia și nedreptatea 
lumii vechi, si-a luat 
soarta în miinile sale, 
refuzind să o mai lase 
pe seama asupritorilor, 
și a inceput să-și con
struiască noua orindui- 
re după vrerea lui. 
Omul muncii are ne
voie de carte, de acest 
rezultat al'muncii. Pen
tru că și cartea iese 
din truda și chinurile 
unui om, ale.. autorului 
ei; din bucuriile și du
rerile scriitorului, din 
victoriile și infringeri- 
le lui. Cartea estq 
mijloc de comunicare 

\ intre oameni, de trans-

, 1“ tocmai in 
„23 August", 
a industriei 

în-

mitere de idei- si sen
timente, de îndemnuri 
spre un 
bun. mai 
înălțător, 
tovarășul 
noapte i 
omului, incîntat sau 
zbuciumat de intim- 
plările vieții, este sfă
tuitorul discret, dar 
puternic, este prietenul 
care ți se deschide cu 
încredere, pentru că 
ea, cartea, nu se poate 
schimbă, ci se prezin
tă așa cum este. Ră-

mîine mai 
i frumos, mai 

Cartea este 
1 de zi si de 
al sufletului 
incîntat

de

de George
MACOVESCU

săi este enormă. Ea 
stă in fata'noastră ca 
un paznic al conștiin
țelor noastre, averti- 
zindu-ne tot timpul. 
Despre această res
ponsabilitate ne-a vor
bit și ne vorbește me
reu partidul nostru, se
cretarul său gene
ral, tovarășul 'Nicolae 
Ceaușescu, amintin- 
iu-ne și atrăgindu-ne 
atenția 
pre și 
nou, că 
tre nu 
citeva biblioteci, ci de
vin tovarășe, sfătui
toare și prietene a sute 
de mii de oameni pe 
care nu avem dreptul 
să-i dezamăgim, ci da
toria să-i ajutăm în 
marea și complexa 
luptă a construirii so
cialismului in țara 
noastră.

Noi, scriitorii, ne 
bucurăm cînd aflăm că 
muncitorii, tehnicienii 
inginerii din uzinele 
țării produc bunuri 
materiale cu care ne 
mindrim in lumea în
treagă. Bucurati-vă și 
dumneavoastră. citi- 

. tori, atunci cînd scrii
torii din această țară 
produc o ‘ literatură 
care, servind conștiin
ța și sufletul oameni
lor muncii din țara 
noastră, vorbește lumii 
întregi despre valoarea 
culturii și artei noas
tre. Împreună servim 
această țară, acest po
por, ne servim propria 
noastră istorie. De a- 
ceea dorim ca aceste 
manifestări să fie în
cununate cu un deose
bit succes, gîndindu-ne 
că. azi și miine si tot
deauna., cartea este și 
va fi prietena omului. ,/

că scriem des- 
pentru un om 
volumele noas- 
se închid in

mine ca tu, cititor, să 
știi să o primești și si 
o judeci după meritele 
ei. Să nu ii acorzi nici 
mai mult, nici mai pu
țin. Să nu. ii atribui 
merite pe care nu le 
are si nici păcate cu 
care nu este încărcată. 
Judec-o drept, asa cum 
spune o vorbă veche 
și înțeleaptă, „fără ură, 
dar și fără părtinire".

Noi, scriitorii, știm 
care este influenta căr
ții asupra omului, asu
pra minții și sufletului 
său. O carte de litera
tură — spre deosebire 
de cea științifică — 
pătrunde in conștiința 
cititorului pe calea su
fletului, a inimii. Dacă 
n-am reușit să-l im
presionez, să-i mișc su
fletul cititorului meu. 
trebuie să fiu sigur că 
nu pot să-i transmit 
idei, oricit de mari si 
importante ar fi ele.

Responsabilitatea scri- 
•. itorului față de cititorii

prahova : în funcțiune înainte de termen

ÎN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE : • Scrisori ale oamenilor muncii 
adresate conducerii partidului • Carnet cotidian • Faptul 

divers • Experiența înaintată la tribuna „Scînteii"
In timpul vizitei Ia I.A.S. Greaca și pe terenurile din zona Borcea

La întreprinderea de 
anvelope „Victoria" din 
Florești-Prahova a fost 
pusă în funcțiune, cu 
o săptămină inainte de 
termen, o importantă 
capacitate de produc
ție din investiția de 
dezvoltare a unității, 
care asigură anual rea
lizarea a incă 125 000 
de anvelope radiale 
pentru autoturisme. A-

cest ciștig de timp a 
permis chimiștilor în
treprinderii să incheie 
primul trimestru al a- 
cestui an cu 5 000 de 
anvelope în plus fată 
de sarcina planificată. 
Realizarea inainte de 
vreme a noului obiec
tiv a fost, posibilă da
torită bunei colaborări 
a beneficiarului cu 
constructorul — Trus

tul de construcții in
dustriale Ploiești, spri
jinului dat acestuia 
din urmă prin a- 
sigurarea a peste 50 
de mecanici. electri
cieni. , montori din 
întreprindere pentru 
montaj, probe mecani
ce Si tehnologice, care 
au executat lucrări 
de înaltă specializare. 
(Constantin Căprarul.
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FfaptuC
DIVERS;

I Mereu
. la înălțime!
I Am primit din partea clubului | 
Ide speologie „Emil Racovită“ al

Centrului universitar București, | 
cu sediul la Casa de cultură a 
studenților, un pliant cu citeva 1 

Idin performantele acestor teme" .
rari cercetători ai adîncurilor.
Le consemnăm aici nu numai | 

I pentru valoarea lor deosebită, ci
și pentru că au incorporat multă ' I 
strădanie, îndrăzneală, pasiune.
Cu atit mai mult, cu cit des- 1 

Ieoperirile lorw constituie re- ■ 
corduri in materie : Peștera 
Mare din Munții Făgăraș, situată • 

Ila cea mai mare înălțime' din
țară : 2 424 metri ; Grota Zine- 
lor din Munții Rodnei — cea mai | 

I ramificată peșteră din țară;
Clocoticiul din Munții Vilcan. cu I 
cele mai mari stalagmite cu- 

. născute pină acum la noi: 10 * 
I metri înălțime ; Peștera de la .

Minzălești. din Munții Buzăului, 
cea mai lungă cavitate in sare I 

I cunoscută pînă acum in lume.
Deși cercetările studenților | 

speologi bucureșteni se desfă- | 
Ișoarâ In adâncuri, le dorim ca 

rezultatele să fie mereu la inăl- I 
time ! 1

I Noroc cu...
| cinstea

E o vorbă din bătrîni. prin ' 
1 județul Alba : „Omul bun se ■ 

cunoaște și după cum merge pe I 
drum". Mecanizatorul Vasile I 

I Moldovan din satul Tăun, comu
na Valea Lungă (Alba), mergea I 
grăbit spre tarlaua unde fusese | 

I repartizat să lucreze. In drum a
găsit o importantă sumă de bani, t 
Norocul lui. Dar și al păgubașu
lui. In drum, mecanizatorul a • 

I depus banii la primărie. De aici .
i-a ridicat cel care-i pierduse. 
Tonași lanoș. Pe mecanizator | 

I oamenii il laudă, deopotrivă.
pentru cinstea dovedită, dar si I 
pentru arăturile executate — de [ 
cea mai bună calitate. 1

1 Paznicul I
I sub paza

I

De la o vreme, din Fabrica de > 
prefabricate din Drobeta-Tumu 
Severin dispăreau polizoare. I 
truse cu scule și alte materiale 
in valoare de zeci de mii de lei. 
Cine să fie făptașii? Întrebat, | 
paznicul Ion Boiangiu. înălța din
,umeri,. . adăugind..Daci <w I 
J priniiir.zhoțul. nuzastir.eu, știu • ce i, J- 
\i-aș*șface“. Nu știm’, tșe1 •■hati fi * 
făcut, el hoțului, dar știm ce i . 
s-a făcut lui. pentru că făptașul I 
nu era. altul decît el însuși. El și I 
prietenul lui, Gheorghe. Voiai, 
Pină una. alta, atit prietenul, cit I 
și paznicul se află sub pază. I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

Măsuri concrete pentru 

întărirea cooperativei agricole

„De 2—3 ani. cooperativa agricolă 
din comuna noastră. Izvoru Berhe- 
ciului. județul .Bacău, nu dă rezul
tate Pe măsura condițiilor Pe care 
le avem, a posibilităților de care 
dispunem — se arăta intr-o scrisoa
re adresată secretarului, general al 
partidului. Și nu întimplător. Din 
cauza slabei organizări a muncii, 
a dezinteresului președintelui coo
perativei. a insuficientului control 
din Partea organelor superioare, au 
rămas mari suprafețe de porumb 
neigtreținute. hectare de vii netra
tate ș.a.m.d. Lucrurile nu stau prea 
bine nici in sectorul zootehnic".

Verificată de Comitetul județean 
Bacău al P.C.R.. căruia i s-a in- 
credințat scrisoarea spre soluționa
re. a rezultat că. în bună măsură, 
faptele sesizate corespund realită
ții. Astfel. în ultimii ani. la C.A.P. 
Izvoru Berheciului. ca urmare a 
unor neglijențe in organizarea 
muncii, au rămas suprafețe de te
ren nelucrate și s-au pierdut însem
nate cantități de produse în timpul 
recoltărilor de toamnă. Nici ingră- 
șămintele chimice nu au fost admi
nistrate corespunzător." iar mijloa
cele mecanice nu au fost eficient

Pe șantiere —

Autocon ducerea muncitorească Si 
autogestiunea economică impun Pe 

. șantierele de construcții folosirea 
gospodărească, cu maximă eficiență, 
a fiecărui leu investit, a materia
lelor și utilajelor din dotare, a 
forței de muncă, pentru ca obiecti
vele planificate să fie construite la 
termen, cu cheltuielile prevăzute in 
plan, și chiar mai mici. Orice aba
tere în privința administrării mij
loacelor materiale și bănești are 
drept urmare producerea de pagube 
in dauna societății — aSa cum au 
avut loc la șantierul platformei 
Medgidia si cum se relata in
tr-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu. în scrisoare se 
dădeau exemple concrete referi
toare la manifestările de risipă de. 
pe șantier, dezvăluindu-se si o 
seamă de abuzuri săvîrsite atit de 
fostul sef al șantierului. Nistor 
Gheorghe. cit si de actualul șef al 
acestuia. Klosz Andrei.
,> Secretarul general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie cercetată 
de Curtea Superioară de Control 
Financiar, iar analiza și controlul 
efectuate cu participarea unor spe
cialiști din Ministerul Finanțelor. 
Banca de Investiții și Ministerul 

folosite — se precizează în răspuns, 
în legătură cu sectorul zootehnic al 
cooperativei, se arată că și aici s-au 
manifestat deficiente care au produs 
pierderi, sarcinile de Plan nefiind 
realizate.

Toate aceste neajunsuri au fost 
analizate și criticate ferm in ca
drul adunării generale a C.A.P.. pri
lej cu care s-au făcut numeroase 
propuneri de redresare a activi
tății. Pentru îmbunătățirea muncii 
în toate sectoarele C.A.P.. s-a adop
tat un prograA de măsuri concre
te. unele din acestea începînd a fi 
imediat aplicate. Totodată, adunarea 
generală a hotărît să retragă man
datul - de președinte al C.A.P. lui 
Ion Cristofor. alegînd în această 
funcție pe Gheorghe Năfomită. 
cooperator fruntaș, om cu expe
riență în muncă, care se bucură de 
Stima Și încrederea cooperatorilor.

în răspuns se subliniază, totodată, 
că la adunarea generală a consiliu
lui unic agroindustrial de stat și 
cooperatist a fost criticată slaba 
activitate în îndrumarea activității 
unităților din" subordine, adoptin- 
du-se măsuri corespunzătoare Pen
tru îmbunătățirea muncii.

disciplină fermă

Construcțiilor Industriale, au evi
dențiat temeinicia scrisorii.

Astfel. în raportul de control se 
precizează că pierderile înregistra
te s-au datorat mai multor cauze, 
între care executarea unor lucrări 
n “corespunzătoare. care au necesitat 
remedieri și consolidări, eu cheltu
ieli importante, peste prevederile 
devizului : folosirea ne.iudicioasă a 
unor utilaje, instalații și mijloace 
de transport închiriate, ceea ce. de 
asemenea, a dus la depășirea 
cheltuielilor din deviz. S-a consta
tat. totodată, că gestionarea unor 
materiale s-a făcut fără respectarea 
reglementărilor in vigoare : in 
frecvente cazuri, materialele au fost 
recepționate și depozitate în condi
ții necorespunzătoare, fiind date 
snre utilizare fără a fi măsurate 
cintărite sau numărate.

Dealtfel, chiar in timpul controlu
lui efectuat au fost luate o serie de 
măsuri privind strîngerea cantități- 
Tor' 'dă btef-bătdn. depofftareâ "a'cesț. 
tuia in locuri special amenajate șl 
sortarea Pe calități și dimensiuni: 
s-a dispus ca facturarea cantităților 
de ciment livrate să se facă numai 
după cîntărirea vagoanelor, atit 
înainte de expedierea lori cit st 
după descărcare. Tinind seanța de 

modul defectuos in care, pe Par
cursul mai multor ani. s-au făcut 
recepția, depozitarea, darea în con
sum și s-au întocmit situațiile com
parative de materiale, stabilirea 
unei evidente reale necesită o pe
rioadă mai îndelungată de timp. în 
acest scop, au fost constituite co
lective care reinventariază stocurile 
de materiale, reconstituie consumu
rile efective, verifică evidențele, 
pentru a se stabili corect răspun
derile celor vinovați de neregulile 
constatate. Curtea Superioară de 
Control Financiar va analiza perio
dic modul de îndeplinire a măsuri
lor stabilite.

Concluziile controlului efectuat 
au fost dezbătute cu Comitetul ju
dețean Constanta al P.C.R.. Comi
tetul orășenesc Medgidia al P.C.R.. 
comitetele de partid, conducerile si 
consiliile oamenilor muncii de la 
Trustul de construcții chimice 
Midia-Năvodari și șantierul plat
formă Medgidia, stabilindu-se si 
alte măsuri practice pentru instau
rarea ordinii și disciplinei in acti
vitatea șantierului și a trustului. De 
asemenea, Departamentul de con- 
strucții-montaj pentru industria 
chimică Și rafinării din Ministerul 
Construcțiilor Industriale a "întoc
mit un program de măsuri in scopul

Cu solicitudine față de cerințele 

locatarilor

în cartierul Someș din Satu Mare, 
pe Aleea Neajlov. se află și blocu
rile 1—2—3. în care locuiesc mai 
bine de 31Î0 de familii. „Locuințele 
noastre sint frumoase, rezistente și 
confortabile — se relata într-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceausescu, dar cu regret trebuie să 
arătăm că nu beneficiem de apă 
caldă la etajele II—IV. iar apă po
tabilă primim doar citeva ore. di
mineața Și seara". Autorii scrisorii 
afirmau că au sesizat toate acestea 
organelor locale, insă nu s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea si
tuației.

în răspunsul său. Consiliul popu
lar al județului Satu Mare, căruia 
i s-a repartizat scrisoarea sore 
cercetară. precizează că. în ve
derea examinării si soluționării 
problemelor. a fost constituit 
tin colectiv din care au făcut 
parte specialiști și activiști cu 
munci de răspundere la consiliile 
populare județean și municipal Satu 
MaM"reorifîrfflftpW-sfe Justețea sesi
zării. "Tn" ee“ pFtveSfe “cauzele situa
ției. se' arată că' fteasigurarea apei 
potabile s-a datorat distantei de 
peste 6 km la" care este amplasat 
cartierul fată de uzina de apă Măr- 
tinești. precum si faptului că cele 
trei blocuri au avut conducte neco

îmbunătățirii activității Trustului 
de construcții Midia-Năvodari.

Pentru lipsurile și abaterile pro- 
, duse în perioada 1977—1980. Minis

terul Construcțiilor Industriale a 
luat măsuri de înlocuire din funcție 
a conducerilor șantierului Si trustu
lui : in timpul controlului au fost 
aplicate sancțiuni disciplinare si 
contravenționale unui număr de 54 
de persoane, dintre care 28 cu 
funcții de conducere. Se subliniază 
că vinovate de producerea lipsurilor 
constatate se fac și direcțiile de 
specialitate din minister si depar
tament, precum și conducerea de
partamentului. care nu au îndrumat 
și' controlat la timp trustul si șan
tierul. nu au sesizat deficientele din 
utilizarea mijloacelor materiale si 
bănești si nu au luat măsuri pen
tru înlăturarea acestora.

în încheiere, sînt redate măsurile 
adoptate pentru înlăturarea si Pre
venirea lipsurilor în gospodărirea 
mijloacelor materiale Și bănesți pe 
șantierele de construcții-montaj ale 
Departamentului do construcții- 
montaj pentru industria chimică si 
rafinării, stabilindu-se ca raportul 
de control privind lipsurile con
statate la șantierul platformă Med
gidia să fie prelucrat in organele 
de conducere colectivă ale tuturor 
unităților de construcții-montaj.

respunzătoare pentru racordarea Ia 
rețeaua magistrală, ceea ce a pro
dus ..strangulări" în debitul apei. 
Ca prime măsuri au fost Înlocuite 
unele conducte, asigurindu-se apro
vizionarea cu apă potabilă la toate 
etajele, după un program prelungit. 
Soluționarea definitivă a problemei 
va fi posibilă după executarea re
zervoarelor de inmagazinare. de ca
pacități mari, și a stațiilor de pom
pare aferente — lucrări incluse in 
planul de investiții al consiliului 
popular județean pentru perioada 
1982—1985.

Referitor la alimentarea cu apă 
caldă a apartamentelor de la etaje
le superioare, in referatul de cerce
tare se subliniază că situația a fost 
soluționată Prin montarea, in cadrui 
centralei termice nr. 1. a unui grup 
de pompe care vor asigura presiu
nea corespunzătoare in conducte.

După ce se precizează că asociația 
locatarilor și semnatarii scrisorii 
s-au declarat mulțumiți de soluții
le adoptate. în. referat se afirmă că. 
s-au dat sarcini conducerii Exploa
tării de gospodărire locâtivă Satu 
Mare să urmărească functionarea 
corectă . a instalațiilor și a grupu
lui de pompe.

Neculai ROȘCA

COTIDIAN
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ După cum ne informează co

respondentul nostru voluntar Traian 
Bdrbălată, de la cel mai tînăr com
binat chimic al țării - cel de la 
Giurgiu - au plecat la export pri
mele produse. Prima garnitură de 
tren, căreia chimiștii i-au urat drum» 
bun. A doua va urma in curînd.

■ La Roman a intrat în funcțiu
ne, cu două luni mai devreme, o 
nouă fabrică de produse lactate. 
In curînd, tot aici, va începe să pro
ducă și o instalație de fabricare a 
laptelui praf.

■ Vama este o comună situată 
in zona montană a județului Su
ceava. Pentru a-și asigura necesa
rul de consum din producția pro
prie, gospodarii de aici s-au ho- 
tărît să sporească în acest on su
prafața cultivată cu legume. De 
unde se vede că nu numai așeza
rea este la înălțime.

■ Pe Calea Națională din Bo
toșani (între stadionul „1 Mai" și 
începutul zonei industriale) s-au 
format gropi cit roata... autobuze
lor. Autobuzele aproape că nu mai 
pot să circule. Cine le dă din nou 
cole liberă ?

■ Cu cele peste 200 de aparta
mente predate locatarilor in aceas
tă săptămină, numărul apartamen
telor construite in municipiul Piatra 
Neamț în ultimele două decenii a 
atins cifra de 25 000. Cifră care 
semnifică faptul că peste două 
treimi din populația municipiului 
locuiește astăzi in case noi.

■ La întreprinderea de accesorii 
pentru mijloace de transport din 
Oradea se vor fabrica 60 de com
ponente - piese și subansamble — 
pentru autoturismul „Oltcit". Toote 
pregătirile pentru fabricație au 
mers... ca pe roate I

■ Odată cu sosirea primăverii, 
gospodarii din localitățile județului 
Covasna au început să facă ordine 
și curățenie în parcuri, să repare 
drumurile. Primii care au pus mina 
pe hirlețe și mături sînt locuitorii 
din comuna Brăduț Tot lor li se 
cuvin și primele cuvinte de laudă.

■ Cititorul nostru Petre Gîlceanu 
din București ne semnalează că 
Io blocul 33 din Aleea Secuilor 
nr. 2 s-a produs o defecțiune la 
conductele din subsol, datorită că
reia de citeva săptămîni se irosește 
o mare cantitate de apă caldă și 
rece. Deși I.C.R.A.L. Berceni a fost 
sesizată in repetate rînduri, n-a 
catadicsit să miște pînă acum nici 
un deget. Poate acum.

■ Maistrul Liviu ' Bocu.'de la în
treprinderea „Steaua electrică" din 
Fieni o realizat pentru o școală 
generală două dispozitive cu aju
torul cărora elevii recuperează pie
sele componente ale becurilor arse. 
Becuri care se întorc la întreprin-

X derea respectivă,. contra cost, pen

tru a le reintroduce în fabricație și 
apoi pe piață. O inițiativă care ar 
putea să „lumineze" și prin alte 
părți.

■ La Smîrdan, județul Tulcea, a 
luat ființă o secție pentru produ
cerea filtrelor folosite la fabricarea 
celofibrei. Este un nou produs rea
lizat de meșteșugarii din localitate, 
care pină acum se importa. Anual, 
vor fi realizate economii de zeci de 
milioane lei. Cineva spunea - și 
pe bună dreptate - că și meșteșu
garii din Smîrdan sint oameni de 
milioane !

■ In incinta unității IREMOAS 
din București a fost amenajat un 
solariu pe 2 000 metri pptrați pentru 
legume. Primele culturi : salată și 
varză timpurie. Autorii : muncitorii, 
tehnicienii și inginerii înfreprinde- 
rii Beneficiari : tot ei I

■ Comitetul sindicatului de Ja 
Întreprinderea de confecții din 
Botoșani a lansat o nouă inițiati
vă - „Ecusonul calității". O dova
dă a responsabilității fiecăruia și 
a tuturor pentru calitatea produ
selor.

■ Sindicatele din județul Argeș 
antrenează in întrecerea socialisto 
170 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderile industriale și unită
țile agricole de stat. Dintre aceștia, 
8 000 poarte^ insigna de fruntaș în 

'muncă de cîțiva ani la rînd. Tot 
atîtea exemple de urmat.

■ In comuna Cîlnic, județul 
Gorj, s-a dat in folosință rețeaua de 
alimentare cu apă potabilă, de 
care beneficiază sute de gospodării. 
In majoritate, lucrările au fost exe
cutate cu forțe proprii. In propriul 
interes.

■ lr> fiecare zi de marți, între
orele 7 și 14, raionul de dulciuri și 
răcoritoare de la Complexul ali
mentar din Drumul Taberei, nr. 34 
din București este închis. Motivul : 
se face curățenie. Foarte bine. Dar 
nu s-ar putea face curat în fiecare 
zi și la o oră în afara programu
lui ? *

■ A început construcția casei de 
cultură a tineretului din Craiova. 
Modernul edificiu va cuprinde o 
mare sală de spectacole și alte săli 
destinate activităților cultural-edu
cative și cercurilor tehnico-aplicati- 
ve. Cum noul obiectiv va apar
ține tinerilor, aceștia s-au angajat 
să contribuie prin muncă voluntară 
la grăbirea execuției sale.

■ Nu este vorba de un nou pro
dus, ci de cunoscutele tablete 
„Mentosan", în tubulâțe "de cite 
0,60 lăr bacata. Nimerii nu Șl-ar fi • 
închipuit că printre tablete se pot 
rătăci... șuruburi. Dumitru Nicolau 
din Tulcea s-a convins pe banii lui 
de aceasiă „creație" a cooperati
vei „Chimica" din București. Inge
nios mod de folosire a metalului... /

I
Unul - bolnav, 
nouă-clandestini

I
I a tras pe

I
mai erau 
clărtdes- 

pe 
ciș-

I
I
I

loan Bud. șofer pe o autosal- 
vare, transporta un bolnav pe 
ruta Tirșolț— Negrești Oaș. ju
dețul Satu Mare. La un control 
obișnuit de circulație, respectiva 
autosalvare, 31-SM-147, -------
dreapta. In ea se afla, intr-ade
văr. un om bolnav. Dar 
încă nouă pasageri 
tini, „culeși" de șofer de 
drum, pentru a-și „rotunji" 
tigul zilei. Degeaba a încercat 
șoferul să spună precum că n-a 
băgat de seamă cind cei nouă 
s-au urcat in mașină. Degeaba a 
intors-o apoi, căutind fel de fel 
de motive. Șoferul de pe auto
salvare nu s-a putut „salva" de 
o amendă usturătoare. Să sperăm 
că va fi și... tămăduitoare.

I Nuntă cu bucluc

I
mesei. 

Pitești a 
substan-

!
I

I
cu 
să 
DC 
nu

I
I
I
I

Așezat in capul 
Constantin Cruceru din 
oferit, .galanton, un dar 
țial pentru finii săi.

— Să trăiască nașul ! 
strigat cineva.
— Muzica! — a adăugat altul.
Lăutarii au cintat „Multi ani 

trăiască" și Constantin Cruceru, 
nașul, nu-și mai încăpea in piele 
de mândrie, de atenția dată de 
IntȚeaga sindrofie. La un mo
ment dat. nașul a vrut să plece. 
Ca mai-marele nuntii, el a avut, 
pretenția să fie condus pînă 
acasă cu lăutari. Ginerică și 
tata-socru nici n-au vrut 
audă. Ba. mai mult, l-au luat 
naș la bătaie. Dar nici nașul 
s-a lăsat. A doua zi. s-a dus Și 
i-a acționat in judecată, cerind 
si i se dea darul înapoi si să fie 
despăgubit pentru lovire. La 
prima înfățișare, inculpării au 
ridicat din umeri a... neaducere 
aminte, sub motivul că și ei si' 
nașul erau 
incit...

Incit — 
decît să fii 
păgubaș.

Pină una, alta, tot cu 
s-a: ales...

atit de „obosiți".

și-a zis Cruceru — 
naș, mai bine te lași
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Imprudența
Aflăm de la Inspecția 

pentru protecția muncii 
mai puțin obișnuit petrecut la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Toplița. Mecanicul de 
locomotivă Victor Sava (in 
virstă de 44 de ani. tată a doi 
copii) a observat, la un moment 
dat. că se defectase sirena. 
Mecanicul s-a urcat pe locomo
tivă și a încercat să o repare. 
Tocmai cind lucrarea era aproape 
gata, a fost 
mai putut fi

N-aelectrocutat, 
salvat.

realizată deRubrică
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii^j
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Bilete de odihnă și cură balneară

Agențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism din întreaga țară 
continuă vînzarea biletelor de odih
nă și cură balneară pentru trimes
trul al doilea. Organizatorii de tu
rism recomandă citeva adrese pen
tru efectuarea tratamentului indi
cat de medici : Herculane. Tușnad, 
Ocna Sibiului. Călimănești-Căciula- 
ta. Moneasa. Borsec. Amara. Eforie 
Nord. Mangalia. Singeorz-Băi. Pu

I
I

I

Iși poate crea o unitate activități de mică industrie folosind

RESURSE „LOCALE" ADUSE DIN... IMPORT?
• Ce NU trebuie să producă mica industrie și cum NU trebuie înțeleasă dezvoltarea 
ei • Tone de metale prețioase, procurate cu valută ți așteptate cu nerăbdare in fabricile de
profil, nimeresc pe mina unui
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Sint cunoscute rațiunile care im
pun cu insistentă dezvoltarea micii 
industrii : înmulțirea și diversifica
rea gamei de bunuri și servicii puse 
la dispoziția oamenilor muncii prin 
valorificarea deplină a resurselor lo
cale. atragerea in mai mare măsură 
a forței de muncă disponibile, spo
rirea cantității de produse pe piață 
prin încurajarea ingeniozității pro
ductive și revitalizarea unor ocupații 
folositoare — totul, desigur, in con
dițiile eficienței economice, ale res
pectării legilor și principiilor etice, 
ale bunei gospodăriri. întăririi .avu
ției obștești, participării la progre
sul economic general.

Cazul pe care il dezvăluim in ar
ticolul de fată contrazice toate aces
te coordonate. Și totuși, el s-a pro
dus. E adevărat că inainte de adop
tarea noii legi a acestui domeniu de 
activitate, dar reglementări nrecise 
existau și atunci, reglementări care 
sint in vigoare și acum. Și, la ac

cioasa. Slănic Moldova. Geoagiu- 
Băi. Sovata, Bazna. Lacu-Sărat.

Numeroase locuri vă așteaptă 
pentru petrecerea concediului de 
odihnă sau a unor zile de vacanță 
în această primăvară : Sinaia. Buș
teni. Predeal. Poiana Brașov. Stina 
de Vale. Lacu Roșu. Semenic. Cri- 
vaia. Izvoarele. Borșa. Durau. Bor
sec.

In fotografie : Unul din hotelu
rile stațiunii Durău.

artizan afacerist • Un lanț de 
primit incă sancțiunea legală

tualitatea învățămintelor, se mai 
adaugă un element: faptul că afa
cerea respectivă nu a cunoscut nici 
pină astăzi deznodămintul cuvenit.

...Din prospectele stațiunii balneo
climaterice Geoagiu-Bâi lipsește un 
anunț care ar mări considerabil 
curiozitatea față de această așezare 
turistică : la complexul „Ștrand" 
masa se servește in cea mai scumpă 
veselă. Nu e vorba de boluri de aur 
și. pahare de cristal, ci de banale 
tăvi pentru autoservire, din tablă, 
deosebite doar prin calitatea mai 
proastă a finisării de suratele lor 
din cantinele sau restaurantele altor 
orașe. Și totuși, prin grija șefului 
unității. Hiciu Mircea, și a econo
mistului Popa Eugen, de la filiala 
O.J.T. Deva, complexul s-a pricopsit 
cu asemenea obiecte de inventar — 
repetăm, de calitatea mai proastă și 
in cantitate mai mare decit necesa
rul — la prețuri aproape duble, in 
raport cu aceleași articole oferite de

„IRWNTUr
Cu cinci ani in urmă, intra în func

țiune. la întreprinderea de antibio
tice din Iași, o secție pentru obți
nerea medicamentelor din extracte 
vegetale. în răstimp s-au format spe
cialiști pentru acest domeniu nou. au 
fost puse la punct o serie de tehno
logii. s-au realizat instalații cu ran
damente bune s-â mărit1 numărul sor
timentelor cu Jnare valoare terapeu
tică. Dar iată că deși in țară există 
materia primă (planta Datura inoxia) 
pentru scobutil — medicament foarte 
solicitat pentru combaterea unor 
afecțiuni hepatice — acest medica
ment continuă să fie adus din im
port. Și nu este singurul exemplu.

— Dacă produsele sînt atit de bune, 
eficace si solicitate de ce nu le fa
bricați în cantitățile necesare ? — a* 
dresăm întrebarea tovarășei ing. Ma
ria Nițescu, director adjunct al între
prinderii ele antibiotice din Iași. Răs
punsul este surprinzător.

— Nu avem plantele necesare. Deși 
s-a întocmit un program de măsuri 
în care sint cuprinse indicații con
crete pentru Ministerul Agriculturii, 
referitoare la cultivarea in cantități 
îndestulătoare a anumitor specii si la 
ameliorarea unor specii. Cred că. 
în loc să apelăm la trustul „Plafar" 
ar fi mult mai operativă aorovizio-

incorectitudini care nu ți-a

comerțul de stat. Furnizorul nemai
pomenitei livrări este — veți citi 
bine — o... cooperativă agricolă de 
producție.

Este vorba de C.A.P. Șura Mare, 
județul Sibiu, care-și asumase sar
cina de a crea un sector de panifica
ție, pentru prestări valorind circa 
două milioane de leț anual. Brută
ria insă avea nevoie de griu, iar 
cooperativa nu prea stătea bine la 
acest capitol. Adulmecîndu-j dificul
tățile, la C.A.P. s-a prezentat și și-a 
oferit serviciile un oarecare Mihai 
Uie, zlătar ambulant din tată-n fiu. 
Cu o ușurință inexplicabilă, și din 
partea conducerii cooperativei, și a 
direcției agricole județene, brutăria 
a fost convertită in..... atelier de con
fecții metalice și prelucrări mas% 
plastice".

în numele acestui atelier — care 
se va dovedi fantomă — întreprinză
torul „artizan" s-a prezentat la Geoa- 
giu-Băi și s-a oferit să livreze res

CARE IN1IRZIE VALORIFICAREA MEDICAMENTELOR DIN PIANTE
narea direct de la unitățile agricole 
specializate, dacă am contracta direct 
cu ele cantitățile necesare. în 1978 ne 
era asigurată toată cantitatea de 
Datura inoxia pentru a produce sco- 
butilul, pe cind in 1980 ni s-a livrat 
numai 10—20 ta sută din necesar.

Sau alt exemplu : Folia Digitalis ne 
este foarte necesară pentru realizarea 
citorva produse farmaceutice utile in 
tratamentul unor boli de inimă. Pen
tru cele cinci produse aflate în fa
bricație ne sint necesare plante care 
în ultimul timp nu ni s-ău mai livrat. 
Altă plantă ce ne interesează mult 
este cornul de secară din care produ
cem. între altele. Ergoceps (similar cu 
Hiderginul din R.F.G. sau cu Reder- 
ginul din Iugoslavia), dar si aceasta 
este adusă din import. Oare este eco
nomic. mai ales astăzi, să importăm 
aceste medicamente cind avem în țară 
tot ce ne trebuie nenteu satisfacerea 
cerințelor proprii și chiar pentru a 
exporta produse farmaceutice finite 
Si de calitate superioară ?

— Totuși. în cadrul unor acțiuni de 
muncă patriotică, elevii adună canti
tăți mari de plante medicinale...

— într-adevăr. dar nu este suficient, 
industria medicamentelor nu se poate 
bizui numai pe aceste acțiuni, dealtfe1 
binevenite, pentru că asigură in 

taurantelor acelei stațiuni articole 
din tablă inox pentru... o sută de ani. 
Tăvile, șosierele, ceștile metalice 
pentru supă, tot ceea ce oferea arti
zanul putea fi. procurat ieftin și fără 
nici o bătaie de cap din magazine, 
constituind produse verificate ale 
unor fabrici vestite din ramura in
dustriei ușoare. Și totuși, reprezen
tanții turismului din Geoagiu l-au 
preferat pe ambulant. Au încheiat 
contractul pentru livrări masii’e de 
veselă inoxidabilă, fără a-i pune pici 
o condiție de calitate sau preț. Ast
fel, C.A.P. Șura Mare dispunea de 
un „meșter", dispunea de o „idee", 
dispunea de cumpărători, dar... nu 
dispunea de tablă inox.

Nu-i nimic, ambulantul meșter s-a 
prezentat cu încredere la Baza de 
aprovizionare pentru industria ușoa
ră din Capitală, unde toate stavilele 
legale. întemeiate, s-au ridicat în 
mod miraculos din calea lui. A soli
citat două tone de tablă înalt aliată, 
procurată din import, pe valută li
ber convertibilă. A pretins un pro
dus pentru a cărui aducere în tară 
trebuie aprobări și para-aprobări. a 
cărui dirijare e riguros centralizată, 
pentru care, nrin lege, beneficiare nu 
pot fi decit întreDrinderi prețis 
nominalizate ale industriei republi
cane. Nu numai că nu i s-a ris în nas 
si că n-a fost invitat pe usă afară. 
Nu numai că i s-a aprobat imediat 
eliberarea metalului. Dar a Primit, 
din etapă in etapă si din aorobare 
in aprobare, chiar mult mai multă 
tablă specială din import decit ce
ruse.

Nici el nu mai știa ce să facă în 
atîta abundență ! Copleșit de tablă, 
afaceristul a început să o risipească 
in trei feluri : executînd mai multe 
articole decît comandaseră beneficia
rii (comenzi care, ele însele, fuseseră 

bună măsură aprovizionarea magazi
nelor „Plafar". în industrie avem 
însă nevoie de multe tone de plante.

Am solicitat și opinia tovarășului 
ing. Florentin Crăciun, directorul 
trustului „Plafar" : „Din păcate, .sint 
situații cind nu există o bună core
lare a ofertei de plante medicinale 
cu solicitările concrete ale producției 
de medicamente", ne-a spus. Și a 
exemplificat : „O cantitate foarte 
mare de frunze de degețel a stat in 
depozite cîțiva ani pentru că cerce
tarea Si producția nu au știut cum să 
valorifice această plantă. De aseme
nea. 70 tone Datura stau in depozit 
de mai bine de un an pe motiv că 
în loc de 0,20 lă sută substanță activă 
conțin numai 0.07 la sută. Or, alte 
țări valorifică și plantele cu un astfel 
de conținut".

Răspuns care ne-a determinat să 
urmărim și cum asigură cercetarea de 
profil ameliorarea soiurilor de plapt.e 
medicinale, principalul implicat in 
această acțiune fiind Stațiunea de 
cercetări pentru Dlante medicinale si 
aromatice Fundulea (director — ing. 
I. Păun).

— Tovarășe director, vă rugăm să 
explicați de ce la planta Datura — 
ca să ne referim numai la una din 
problemele ridicate de industria mc- 

făcute cu punga O.J.T. larg deschi
să), lărgindu-și piața de desfacere 
(ajungind să „fericească" unități co
merciale Și turistice din 7 județe) 
sau. pur și simplu, irosind-o.

Totuși, unde si cum se desfășura 
activitatea .„secției"? Smărăndăchescu 
Georgeta — la data încheierii înțele
gerii, contabil-șeî al C.A.P. Șura 
Mare — se căinează: „Eu mi-arA dat 
seama că nu cunosc legile. . (Halal 
mărturisire pentru un om care a ac
ceptat să fie retribuit în calitate de 
contabll-șef 1) Mi-am dat seama că 
acești oameni ne not duce Ta neca
zuri. dar tov. ingineră-șef și tov. pre
ședinte au insistat de nenumărate 
ori să continuăm, că aduc venituri la 
C.£.P.“. Președintele. Spac Gheorghe. 
se leapădă și el de afacere : „Produc
ția de tip industrial e de resortul 
inginerului-șef". Fosta ingineră-sef. 
Coler Doina, nu e mai explicită : „Nu 
știu unde a funcționat atelierul res
pectiv. Nu știu cum a fost Justifica
tă organizarea reală a atelierului. Nu 
am urmărit nimic, nefiind de spe
cialitate".

Acest mod de a face ne mortu’n 
păpușoi iși are tîlcul lui. E un alt 
aspect incredibil al afacerii. Produ
sele oe care Mihai Ilie se angaja să 
le prelucreze Ia C.A.P. presupuneau 
operațiuni — cum ar fi ambutisarea 
la rece — iirmosibil de executat fără 
dotarea, tehnică a marilor întreprin
deri. Și atunci, unde se confecționa 
vesela? Exact acolo>: in întrenrinderi 
mari- Acolo unde ar fi trebuit să 
alungă tabla de la bun tncenut. Ast
fel, o fabrică de talia „Emailului roșu" 
— Medias devenea o simplă anexă a 
C.A.P. Fabrica executa operațiunile 
grele, lăsînd pe seama C-A.P. fini
sarea. Care finisare nu se mai făcea, 
ori se făcea ne apucate, nu se știe 
unde.

«
dicam’entelor — conținutul este atit 
de sărac, incit industria refuză să 
preia plantele ?

— Cunoaștem importanța acestei 
plante și ne-am ocupat in mod spe
cial de ea. Soiul Pe care îl omologăm 
are conținut mai mare decit cel aflat 
în producție și este foarte Productiv. 
Pentru că. vă referiți in mod special, 
la Datura. această plantă are un 
moment optim de cules, cind ea con
ține maximum' de substanțe active. 
Dacă nu este recoltată la timp, acest 
conținut scade ori se pierde. Industria 
chimică prelucrează cantități mici, iar 
trustul „Plafar" la rindul lui. nu a 
avut uscătoare de mare capacitate. în 
această privință. Ministerul Industriei 
Chimice va trebui să colaboreze mai 
strîns cu trustul „Plafar".

...Este evident, că in domeniul va
lorificării superioare a florei țării, 
bogată în plante medicinale și unică 
in felul ei, trebuie acționat mai 
ferm pentru corelarea eforturilor spe
cialiștilor din cercetare și producție, 
incit rezultatele bune obținute pînă' 
acum să-și amplifice eficienta eco
nomică la nivelul cerințelor actuale.

Elena MANTU

Cind culcușul comod din scriptele 
C.A.P. Sura Mare a fost nu tin răsco
lit. Mihai Ilie s-a mutat, cu unelte 
și cu tablă cu tot. la altă unitate, 
„tot atit" de profilată pe prelucra
rea aliajelor superioare: coonerativa 
„Constructorul" din Sibiu. Baza de 
aprovizionare pentru industria ușoară 
din București (director Novăcșscu 
Pavel, merceolog Strimbu Jean) a 
rămas la fel de generoasă în a vira 
către ateliere fantomatice prețiosul 
material procurat din import. 14 tone 
de tablă au Dornit ne acest circuit 
economic întortocheat și păgubos.

în folosul cui? Al cuAoărători'or 
produselor — in nici un caz: unită
țile comerciale și de turism plăteau 
dublu produse de două ori... mai 
proaste: totalul depășirilor de ovet 
suportate de aceste unități se ridică 
la 800 000 de lei.

în schimb, afaceristul ambulant și 
prietenii lui au încasat numai de la 
C.A.P. circa 400 000 de lei si cam tot 
atîția de la cooperativa „Constructo
rul". Aproape un milion, pentru care 
au ciocănit pe la casele lor citeva 
fiare. în rest avind doar „meritul" de 
a fi mișcat de colo-colo Tiîrtii echivo
ce, întortochind după voia lor circui
te economice firești. Denaturînd 
sensul, scopurile și cadrul organiza
toric creat pentru industria mică, o- 
ferind „in schimb" un exemplu — 
negativ — de luat aminte si dă evitat.

Și. firește cei vinovați nu trebuie 
să se aleagă doar cu învățătura de 
minte. Făgăduim să revenim anun- 
tind măsurile oe care le vor lua or
ganele în drept. Măsuri care au în- 
tirziat atît de mult. în mod inex
plicabil.

Serqiu ANDON
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI EXPERIENȚA ÎNAINTATAs la tribuna „S cinicii"

NICOLAE CEAUȘESCU

Intr-una din unitățile consiliului unic agroindustrial Călugăreni

(Urmare din pag. I)
La intrarea in județul Că

lărași. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întimpinat de tovarășul 
Vasile Martin, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, care 
a prezentat situația lucrărilor actua
lei campanii agricole și măsurile în
treprinse pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a însămintării culturilor 
din prima epocă și trecerea la‘ exe
cutarea lucrărilor din epoca a doua.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras 
atenția că viteza de lucru nu este pe 
măsura posibilităților, subliniind că 
se impune folosirea din plin a timpu
lui prielnic pentru obținerea unui 
ritm corespunzător la insămințări.

Secretarul general al partidului s-a 
oprit apoi la una din tarlalele 
din perimetrul C.A.P. Căscioare
le, unde a fost informat că. prin 
măsurile luate, viteza de lucru va per
mite încheierea însămintării florii- 
soarelui pe întreaga tarla în cursul 
zilei de joi. Examinînd îndeaproape 
modul de însămînțare a florii-soare- 
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat faptul că aici, concomitent 
cu efectuarea acestei lucrări, se reali
zează și operația de erbicidare, ceea 
ce permite dezvoltarea plantelor pînă 
la recoltă fără nici un fel de alte 
operații de întreținere.

Referindu-se la necesitatea crește
rii densității plantelor, secretarul ge
neral al partidului a trasat ministe
rului de resort. Academiei de științe 
agricole și silvice sarcina de a expe
rimenta imediat pe loturi reduse so
luții cit mai avantajoase din acest 
punct de vedere.

In comuna Mînăstireni. secretarul 
general al partidului a fost informat 
că. prin conjugarea eforturilor tutu
ror unităților, semănatul porumbului 
— una din lucrările importante ale 
campaniei — se va încheia pină la

15 aprilie. Luind cunoștință de unele 
greutăți întîmpinate aici în ariul tre
cut în privința transportului furaje
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
atras atenția asupra necesității folo
sirii la această operațiune a atelaje
lor cu tracțiune animală, care se do
vedesc mai adecvate in condițiile 
specifice ale terenurilor moi din' a- 
ceaștă zonă.

La încheierea vizitei în județele 
Giurgiu și Călărași, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat primilor secre
tari ai comitetelor județene de 
partid, cadrelor de conducere din 
agricultură să ia măsuri energice 
pentru o mai bună organizare a 
muncii în fiecare consiliu agro
industrial, cooperativă agricolă de 
producție, întreprindere agricolă de 
stat, astfel incit fiecare zi, fiecare 
oră bună de lucru să fie folosite in
tens, pentru accelerarea ritmului 
lucrărilor din această perioadă,'pen
tru îmbunătățirea activității in zoo
tehnie, în toate sectoarele agricul
turii județelor.

In continuare, la bordul unui eli
copter, secretarul general al parti
dului a survolat cursul Dunării în 
porțiunea dintre localitatea Minăs- 
tirea, județul Călărași, și podul de 
la Giurgeni-Vadul Oii. Cu acest pri
lej s-a putut constata că deși debitul 
apei este destul1 de mare, pe alocuri, 
în porțiunile- mai joase terenul pre- 
zentind băltiri, nivelul actual al flu
viului nu prezintă pericol, de inun
dație. Se disting mijloace terasiere 
și de transport, cetățeni care lucrea
ză pentru consolidarea digurilor, 
pentru suprâînălțarea lor.

La un moment dat, elicopterul pre
zidențial a aterizat pe un dig in 
Balta Ialomiței. Ofițerul ‘care con
duce formația de militari aflată aici 
raportează comandantului suprem al 
forțelor noastre armate că, in con
formitate cu ordinul primit, ostașii.

alături de ceilalți oameni ai muncii, 
participă la lucrările de supraînăl- 
țare a digurilor pentru a preveni 
efectele negative ale viiturii, aștep
tată în această zonă in zilele urmă
toare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția că trebuie făcut totul 
pentru a nu permite revărsarea ape
lor, pentru a împiedica orice fel de 
daune. în acest sens, a subliniat 
secretarul' general al partidului, este 
necesar să se urmărească cu cea mai 
mare atenție nivelul fluviului, să se 
supravegheze zi. și noapte starea trț- 
turor digurilor.

La înapoiere spre București s-au 
survolat Lunca Ialomiței și partea 
centrală a Bărăganului. Secretarul 
general al partidului a cerut condu
cerii ministerului să acționeze cu 
maximă operativitate pentru elimina
rea băltirilor și excesului de umidi
tate din aceste zone, să mobilizeze 
mijloacele mecanice necesare pentru 
curățirea terenului de resturi vege
tale. astfel incit să fie asigurată fo
losirea integrală, cît mai avantajoasă 
a întregului fond funciar.

Prin întreagă sa desfășurare, prin 
problematica abordată, vizita s-a 
înscris ca o nouă contribuție a secre
tarului general al partidului în orien
tarea eforturilor generale ale întregii 
țărănimi spre- înfăptuirea programe
lor de ridicare continuă a activității 
din agricultură, de trecere la o nouă 
calitate. <

Pe întreg parcursul vizitei lucră
torii ogoarelor au întimpinat pe se
cretarul general al partidului cu sen
timente de aleasă stimă, de înaltă 
prețuire pentru atentia Și preocuparea 
permanentă pe care le acordă dez
voltării puternice și modernizării 
agriculturii țării. înfăptuirii ferme a 
noii revoluții agrare, care să asigure 
ridicarea bunăstării țărănimii, a în
tregului nostru popor.

H ■ ■ ■ B ■ ■
CUM SE ÎNFĂPTUIESC HOTARÎRILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
pentru aplicarea hotărîrii-program privind dezvoltarea

cooperativei agricole

Prețuirea hărniciei, a muncii bine organizate,
eficiente în cincinalul 1976-1980

STEAUA REPUBLICII CLASA 1 PENTRU JUDEȚUL ALBA 
-MĂSURA ANGAJĂRII COMUNISTE, PATRIOTICE

Panou de onoare
- Ordinul „Steaua Republicii So

cialiste România" clasa I, pentru 
locul I, organizației de partid a 
județului Alba. •

- „Ordinul Muncii" clasa I, pen
tru locul 1/ întreprinderii mecanice 
Cugir.
- „Ordinul Muncii" clasa a ll-a, 

pentru locul II, Consiliului popular 
al județului Alba.
- „Ordinul Muncii" clasa a ll-a, 

pentru focul II, Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești Alba.

- „Ordinul Muncii" clasa a ll-a, 
pentru locul II, Direcției județene 
de poștă și telecomunicații Alba.
- „Meritul Agricol" clasa a lll-a, 

pentru locul III, cooperativei agri
cole de producție Vințu de Jos.
- „Diplomă de onoare", pentru 

locul VI pe țață în întrecerea din 
agricultură, organizației de partid 
a județului Alba.

Zi de sfirșit de martie la C.A.P. 
Girbovi. De la primele ore ale dimi
neții este foarte greu să vezi in sat un 
om, un cooperator al cărui loc trebuie 
să fie la acea oră in cimp. Această 
realitate reamintește un moment im
portant petrecut cu două luni in 
urmă.

...Era în ziua de 23 ianuarie când 
la căminul cultural al comunei se 
desfășura adunarea generală a coo
peratorilor din Girbovi. Pe unii poa
te i-a surprins la vremea respectivă 
că cei care au luat cuvintul au in
sistat nu atît asupra rezultatelor 
bune obținute anul trecut (producții 
medii la hectar de 4 063 kg grîu. 
4 805 kg orz. 6 500 kg porumft. 2 405 
kg floarea-soarelui. 1 300 kg fasole. 
32 000 kg sfeclă de zahăr. 2 000 kg 
soia), ci, mai ales, asupra a ceea ce e 
de făcut în continuare pentru ca 
aceste rezultate bune să fie foarte 
bune in 1981. Așa cum cere condu
cerea • partidului, asa cum cer intere
sele economiei naționale ! Iar fructul 
acestor dezbateri il constituie hotă- 
rirea-program a adunării generale, 
care dimensionează sarcinile ce re
vin comuniștilor, tuturor cooperato
rilor pentru realizarea planului pe 
acest an. Iată cîteva prevederi și sta
diul realizării lor ..la zi“.

ADUNAREA GENERALA A HO- 
TĂRÎT : „finind seama de suprafe
țele mari rămase nearate din toamnă, 
conducerea cooperativei împreună cu 
șeful secției de mecanizare vor trece 
de urgentă la organizarea programu
lui de lucru în două schimburi, ast
fel incit această lucrare să fie înche
iată pină la 20 martie".

COOPERATORII ȘI MECANIZA
TORII AU REALIZAT: „In ce sta
diu se află această lucrare ?“ — il în
trebăm ne șeful secției de mecaniza
re. Virgil Ghinea : ..Dacă facem ab
stracție de putinele suprafețe unde 
nu s-a putut intra cu plugul din cau
za băltirilor, atunci avem chiar mo
tive să afirmăm că mecanizatorii 
Si-au îndeplinit cu cinste această 
sarcină deosebit de grea. Două luni 
la rînd. ne ger si viscol, la Girbovi 
s-a arat zi si noapte. In total, aproa
pe 1 500 hectare".

COOPERATORII ȘI MECANIZA
TORII AU REALIZAT : „Pro
blema participării oamenilor la 
lucru a constituit obiectul tmej anali
ze separate pe care am făcut-o zilele 
trecute împreună cu șefii de fermă 
și șefii de echipă — ne spunea pre
ședintele cooperativei. Marcel Dobra, 
Din informările prezentate a rezultat 
că 85 la sută din cooperatorii ocupați 
în sectorul vegetal au desfășurat o 
activitate- socotită drept normală in 
agricultură, ei efectuind in medie 
22 norme de muncă pe lună. Marea 
maioritate a timpului de lucru l-au 
folosit tocmai pentru pregătirea so
lelor pentru care au semnat angaja
mente de acord global. în cooperati
vă a fost organizată o adevărată 
campanie pentru curățirea terenu-

însemnări din comuna
Eftrbovi-lalomița

ADUNAREA GENERALA A HO- 
TARÎT : „Pentru a da posibilitate tu- 
tuturor cooperatorilor să realizeze 
minimum de 200 zile lucrate în coo- 

' perativă, consiliul de conducere va lua 
măsuri urgente ca toti cei care mun- 
ceso la cimp să efectueze în primele 
trei luni ale anului cel puțin 50 nor
me de muncă".

rilor de resturi vegetale. S-a lucrat 
apoi la transportul si împrăștiatul 
îngrășămintelor organice si chimice, 
la curățirea canalelor, la scurgerea 
apelor de Pe semănături si ogoare 
etc. în zootehnie si în sectorul acti
vităților industriale, cei 450 de coo
peratori au realizat, in medie, pe lună 
35—45 norme de muncă".

ADUNAREA GENERALA A HO- 
TARlT : „Consiliul de conducere va 
trece de urgentă la nominalizarea su
prafețelor și sarcinilor de producție 
pe fiecare formație, urmărind ca pină 
Ia 10 februarie să fie încheiate an
gajamentele de lucru în acord glo
bal".

COOPERATORII ȘI MECANIZA
TORII AU REALIZAT : N<? răspun
de unul din cei 47 șefi de echipă din 
cooperativă. Nicu Ștefan, de la ferma 
vegetală nr. 3. „Echipa pe care o con
duc numără 30 de cooperatori, ace
iași cu care am lucrat și anul trecut, 
și cu 4—5 ani în urmă. Ca și celor
lalte echipe, ni s-a repartizat, în 
cadrul fermei, teren din fiecare cul
tură : porumb, sfeclă de zahăr, floa
rea-soarelui. fasole. Potrivit obliga
țiilor ce ne revin din angajamentul 
semnat cu șeful fermei, in iarnă am 
participat cu toții la pregătirea tere
nurilor pentru campania de primă
vară. Acum arată toate curate și pot , 
spune că sînt pregătite pentru pro
ducțiile mari planificate.

ADUNAREA GENERALĂ A HO- 
TARÎT : „In scopul valorificării cu e- 
ficiență maximă a fișiilor de teren a- 
flate de-a lungul canalelor de deseca
re care au devenit improprii culturi
lor agricole de bază, consiliul de con
ducere va lua măsuri ca aceste supra
fețe ce totalizează circa 38 hectare 
să fie cultivate cu sorg. în cadrul 
sectorului industrial va fi organizată 
o secție pentru confecționarea mă
turilor. Termen 1 aprilie a.c."

COOPERATORII ȘI MECANIZA
TORII AU REALIZAT : întrea
ga suprafață a fost arată si fer
tilizată. A fost procurată si să- 
mînta necesară. Se așteaptă doar... 
perioada optimă de semănat. Secția 
de confecționat mături a fost înfiin
țată încă la începutul lunii martie, 
adică înainte de termenul stabilit. 
Cei 12 cooperatori care ‘lucrea
ză aici au si confecționat primele 
5 000 de mături, iar cooperativa dis
pune de materie primă pentru încă 
40 000 de bucăți. Restul, pînă la 
60 000. cite și-au propus să realizeze 
in acest an. vor fi produse după ob
ținerea viitoarei recolte de sorg. Din 
această îndeletnicire cooperatorii din 
Girbovi urmează să realizeze în acest 
an un venit total de peste un milion 
lei.

Cum se vede, termenele din hotă- 
rîrea-program a adunării generale 
au fost respectate, unele chiar de
vansate. Este si aceasta o dova
dă a respectului pe care consi
liul de conducere îl are fată de pro
punerile si ideile cooperatorilor, afir
mate în chip democratic de la tri
buna adunării generale. Si rezultatul 
unui asemenea stil de muncă eficient 
nu întirzie să aoară. Dacă ne refe
rim numai la primele două luni din 
acest an, la capitolul realizări 
cooperatorii din Girbovi rapor
tează obținerea, prin valorificarea 
unor produse, a peste 5 milioane lei 
venituri. Livrările la fondul de 
stat reprezintă 780 hectolitri lap-- 
te, cu 80 hectolitri peste. gra
fic, 157 tone carne, cu aproape 50 
tone peste prevederi. Au mai fost li
vrate 9 tone carne de ,Pasăre si. cir
ca 1 000 berbecuti. Ele se adaugă 
miilor si miilor de tone de produse 
agricole livrate la fondul de stat anul 
trecut, ca și în anii precedents de 
această unitate.

Așa știu cooperatorii de la Girbovi 
să-si facă datoria, să-si onoreze prin 
fapte de muncă deosebite titlul de 
fruntași pe care si l-au cîstisat.tot 
prin muncă.

Iosif POP 
Mihai V1ȘO1U

În istoria multimilenară a 
Albei, cincinalul 1976—1980 
se înscrie drept cea mai 

rodnică perioadă, care a marcat cu 
deosebită vigoare destinul contem
poran ai acestor strămoșești melea
guri, al locuitorilor săi din vatra 
Mureșului și Tirnavelor, din înti
nerită Țară a Moților, puternic an
gajați, prin munca lor plină de 
abnegație și elan revoluționar, in 
marele fluviu de energii creatoare 
al zidirii socialiste a patriei.

în acești fertili ani de muncă și 
creație, sub conducerea organizației’ 
județene de partid, oamenii muncii 
au dobindit succese db prestigiu în 
ampla întrecere socialistă desfășu
rată pe întregul cuprins al patriei 
avînd ca obiectiv înfăptuirea exem
plară a programului de dezvoltare 
economică și socială, cu conștiința 
răspunderii că eforturile lor, munca 
lor creatoare constituie temelia 
trainică a progresului necontenit al 
țării și ridicării continue a bună
stării lor și a întregului popor. 
Aflindu-se mereu in primele rin- 
duri ale întrecerii — în anii 
1978 și 1979 Alba s-a situat pe lo
cul II pe țară — comuniștii, toți 
oamenii muncii trăiesc acum cu si 
mai multă satisfacție, cu si mai 
vie recunoștință sentimentul tonic 
al prețuirii muncii : organizației 
județene de partid Alba i-a fost 
conferit, prin decret prezidențial, 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, pentru re
zultatele deosebite obținute in în
deplinirea și depășirea planului na
țional unic de dezvoltare economi
că și socială în anul 1980 și în pe
rioada 1976—1980, ocupînd locul I 
pe (ară în întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid, in in
dustrie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor. înalte dis
tincții au fost, de asemenea, acor
date județului pentru succese do- 
bîndite în gospodărirea localităților 
și in agricultură, precum și unor 
unități 'economice.

Un bilanț rodnic, pe măsura hăr
niciei și elanului cu care vrednicii 
locuitori ai Albei, alături de între
gul popor, înfăptuiesc fără preget 
obiectivele politicii partidului nos
tru — aflat acum la a 60-a sa ani- 

. versare — consacrate ■ propășirii so
cialiste a tuturor zonelor tării, dau 
viață îndemnurilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu, pu- 
nînd în valoare forța mereu vie a 
inițiativei muncitorești.

Un bilanț care conturează un în- 
suflețitor tablou al muncii și pre
facerilor Înnoitoare. într-adevăr, in 
cincinalul trecut. Alba a pășit vi-_ 
guros pe drumul afirmării din plin 
a potențialului său economic. în 
scopul valorificării resurselor de 
care dispune — energetice, de ma
terii prime, de forță de muncă — 
in județul Alba 
și pus în 
tive și capacități de producție, 
creîndu-se, în acest fel, 22 000 de 
noj locuri de muncă, în acest răs
timp, în ritmul întineritor al in
dustrializării socialiste, noi vetre 
de muncă și viață nouă s-au afir
mat in Țara Moților, la Cîmpeni, 
Abrud și Baia de Arieș, localități 
unde industria 
noj tradiții, 
Totodată, la 
Aiud, Ocna 
Zlatna s-au 
industriale existente, aceste orașe 
devenind astăzi repere trainice ale 
construcției socialiste.

Cronica acestor vremuri a con
semnat aici, in Alba. în primăvara 
ultimului a n al cincinalului intra
rea în producție a hidrocentralei de 
la Gîlceag, primul obiectiv al ame
najării hidroenergetice a rîului 
Sebeș, lucrare amplă care continuă 
si în următorii ani. Odată cu acest 
debut, profilul industrial al jude
țului dobîndește o nouă culoare, 
Alba devenind astfel furnizoare de 
energie electrică pentru economia 
țării.

Efigia prezentului pe aceste me
leaguri nu se raportează numai la 
tumultul șantierelor. Oamenii săi, 
dobîndind vocația muncii industria
le, cu tinerețea lor — vîrsta medie 
a personalului muncitor din indus
tria județului este de 32 de ani — 
s-au angajat într-o amplă compe
tiție cu timpul și cu ej înșiși. Am
biție muncitorească ? Da, și răs
pundere muncitorească ! Iată cîte
va secvențe semnificative din în
trecere. Prevederile cincinalului la 
producția industrială au fost înde
plinite cu 84 de zile mai devreme 
— timp cîștigat pentru noi succese. 
Producția suplimentară realizată 
astfel se apr<?pie de 4 miliarde lei. 
Ce înseamnă aceasta ? Știu cel mai 
bine oamenii din Alba. Acest spor

s-au construit 
funcțiune 43 obiec-

modernă făurește 
clădește noi destine. 
Alba Iulîa, Cugir, 
Mureș. Blaj, Sebeș, 

consolidat platformele

egal cu întreaga producție in-este
dustriâlă a județului din anul 1970. 
însemnate cantități de produse au. 
fost expediate peste prevederi că
tre beneficiari din țară. Și la ex
port. Pentru că județul, comuniștii, 
toți oamenii muncii de aici au în
țeles să răspundă prin fapte che-

buchetul exemplelor : cheltuielile 
materiale la o mie de lei producție 
marfa au scăzut in cincinalul trecut 
cu 63 lei ; productivitatea muncii a 
crescut, în aceeași perioadă, ,cu 36 
la sută.

Inițiativa, fohțele proprii în ac
țiune. Sintetizăm astfel o valoroa-

• In perioada 1976-1980, producția industrială a 
județului a crescut cu 7,2 miliarde lei, spor de două ori 
mai mare decît întreaga producție realizată în 1968, anul 
constituirii județului.

© Prevederile cincinalului la producția industrială au 
fost depășite cu aproape 4 miliarde lei.

• Sarcinile planului la export au fost îndeplinite cu 
133 zile înainte de termen, livrîndu-se suplimentar pro
duse în valoare de 311 milioane lei valută.

două
Volumul total al exportului a fost în 1980 de peste 
ori mai mare față de 1975.

• Valoarea fondurilor fixe din industria județului a 
crescut, în 1980 față de 1975, cu aproape 50 la sută.

• Producția industrială la 1 000 lei fonduri fixe a 
fost în 1980 cu 26 la sută mai mare față de 1975.

• Aproape 80 la sută din sporul producției indus
triale din perioada 1976-1980 a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

• In perioada 1978-1980 producția netă industrială 
a crescut într-un ritm mediu anual de 14,2 la sută.

• Numai în 1980 s-au economisit 1 700 tone metal, 
1 740 mii kWh 
bustibil.

energie electrică și 2 040 tone com-

trecut
Costurile 
cu peste

de investiții au fost reduse în cincinalul 
400 milioane lei.

• In cincinalul 1976-1980 au fost identificate, utilate 
și puse în valoare 24 000 mp suprafețe industriale con
struite, sporul producției însumînd 600 milioane lei.

© In perioada 1976—1980 au fost create 22 000 noi 
locuri de muncă.

• Desfacerile de mărfuri prin unitățile comerțului 
de 1975, cu aproapesocialist au crescut, în 1980 față 

49 la sută.

• Cu 83,6 la sută a sporit, în 
volumul prestărilor de servicii.

1980 față de 1975,

fost• In cincinalul 1976—1980 au 
aproape 15 000 apartamente și 2 269 
pentru nefamiliști.

• Pentru cei mai mici locuitori ai

date în folosință 
locuri în cămine

județului, în cin
cinalul trecut au fost construite 1 740 noi locuri in creșe 
și grădinițe, precum și 123 noi săli de clasă.

mării adresate de conducerea 
partidului de a participa eficient 
la creșterea exportului. La acest 
indicator, prevederile 
lui au fost îndeplinite 
zile înainte de termen, 
suplimentar produse în 
311 milioane lei valută.

Ritm, calitate, eficiență. Sub a- 
cest însemn se înscriu în întrecere 
fapte exemplare izvorite din iniția
tive și propuneri muncitorești, vi
brant răspuns la cerințele actuale 
ale economiei. în industrie, bună
oară, spiritul gospodăresc a devenit 
dintr-o măsură a tradiției o măsură 
a angajării comuniste. Alegem din

cincinalu- 
cu 133 de 
livrîndu-se 
valoare de

să experiență a organizației județe
ne de partid Alba. Mai pe larg se 
referă la aceasta tovarășul ing. Oc
tavian Feneșan, secretar al comi
tetului județean de partid : „Expe
riența noastră, făurită în ritmul di
namic al muncii, demonstrează că 
antrenînd ia acțiune forțele proprii 
dobindim o imensă sursă de crea
ție. într-adevăr, evaluînd cu grijă 
și răspundere potențialul existent, 
in raport cu obiectivele de dezvol
tare, cu cerințele economiei, identi
ficăm căi și posibilități multiple de 
succes. Confruntați cu unele greu
tăți apărute în realizarea unor in
vestiții, am inițiat un program de

cooperare intre unitățile industriale 
din jude(, îndeosebi intre între
prinderile constructoare de mașini. 
Am realizat astfel, pe plan local, 
pentru diverse obiective de investi
ții, utilaje și mașini in valoare de 
zeci de milioane lei. Asemănător 
am procedat și pentru reducerea 
importului. Anul trecut, realizind 
cu forțe proprii diverse produse, 
am redus importul cu 7 milioane 
lei. Soluții proprii au fost aplicate și 
pentru reducerea costului investiții
lor — cu 400 milioane lei pe Între
gul cincinal, pentru utilizarea spa
țiilor construite — suprafața pro
ductivă sporind cu 24 000 mp. în a- 
cest climat, în aspra dar nobila bă
tălie pentru nou, sub conducerea 
organizațiilor de partid din Între
prinderi au fost declanșate nume
roase initiative, care au stimulat 
preocuparea pentru progres tehnic, 
pentru eficiență, calitate, organiza
re. Acum, 15 inițiative muncitorești, 
generalizate la nivelul județului, 
antrenează peste 80 000 de oameni 
ai rțiuncii din ...«industrie. în 'anul 
trecut, eficiența' 1 oris-a concretizat 
intr-un spor de producție de 40 mi
lioane lei".

Dacă vorbim, pe aceste meleaguri 
istorice, despre tinerețea industriei 
este la fel de firesc să amintim, ca 
un corolar, și tinerețea localităților, 
continua înnoire edilitar-urbanis- 
tică a orașelor și comunelor. în 
al treilea mileniu al existenței sale, 
Alba Iulia, străvechiul Apulum, se 
înfățișează in ritmul dinamic al 
construcției socialiste cu un chip 
tinăr. Pecetea noului strălucește și 
la Blaj, lingă Cîmpia Libertății, la 
Cîmpeni, Cugir. pretutindeni unde 
oamenii muncii, ca adevărati gos
podari. pun umărul la realizarea 
unor importante obiective sociale, 
în cincinalul trecut, zestrea locali
tăților județului s-a imbogățit cu 
aproape 15 000 apartamente, 2 269 
locuri in cămine pentru nefamiliști, 
1 740 locuri în creșe și grădinițe, 123 
săli de clasă, 850 locuri în cinema
tografe, 2 200 locuri in case de cul
tură și cămine culturale, peste 500 
locuri in hoteluri, 27 500 mp spații 
comerciale etc. Cartiere întregi, 
moderne artere urbane, poduri și 
șosele noi, magistrale de alimenta
re cu apă potabilă completează bi
lanțul împlinirilor fără precedent 
obținute in cincinalul trecut. Aces
te’ realizări puse în slujba omului, 
bunăstării, sănătății și vieții lui, 
înnobilează efortul creator. Declan
șează noi energii, mobilizează forțe 
înzecite pentru a asigura pe mai 
departe înfăptuirea prevederilor de 
plan, a tuturor obiectivelor de dez
voltare economică și socială.

Ștafeta muncii a fost preluată cu 
ambiție sporită în actualul cincinal, 
„în mod firesc, această ștafetă a 
fost preluată de la înaltele exigențe 
pe care le implică cîștigarea între
cerii, titlul de fruntaș, ne spune to
varășul loan Ciocan, secretarul co
mitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea mecanică Cugir, uni
tate căreia i-a fost decernat, pen
tru rezultatele obținute in 1980 in 
întrecere, „Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru locul I. Această hotărîre 
unanimă a comuniștilor, a tuturor 
constructorilor de mașini de aici 
este susținută de fapte. în două 
lunj din acest an, planul la produc
ția netă a fost depășit cu 2,5 la 
sută. Am livrat suplimentar 37 ma- 
șini-unelte pentru așchiat metal, iar 
în această lună încă 10“.

Aceleași însuflețitoare gînduri a- 
nimă pe toți oamenii muncii din 
industria județului, pe minerii din 
Apuseni, chimiștij din Ocna Mureș, 
metalurgiștii din Aiud și Zlatna, pe 
forestieri și ceramiști. Pe primul 
trimestru se prelimina depășirea 
sarcinilor de plan. în domeniul e- 
diîitar-gospodăresc, Alba a chemat 
la întrecere pe anul 1981 celelalte 
județe, asumindu-și angajamente 
mobilizatoare, care acum prind via
ță, urmărind să urce mai sus de 
locul II pe care s-a situat consiliul 
popular județean în cincinalul tre
cut 'și in anul 1980.

Sub conducerea organizației ju
dețene de partid, oamenii muncii 
din Alba au trecut lâ înfăptuirea 
sarcinilor noului cincinal călăuziți 
de luminoasele hotăriri ale Congre
sului al XII-lea al partidului, fiind 
ferm deciși să acționeze cu întreaga 
lor putere de muncă și creație pen
tru a urca spre noi trepte de cali
tate și eficientă, pentru a-și spori 
contribuția la înflorirea tării și 
creșterea bunăstării poporului.

Ștefan D1N1CA 
life ȘTEFAN
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Salonul anual de creație Cronica zilei

a tineretului bucureștean
Miercuri după-amiază. tovarășul 

Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. a primit delegația ira
kiană, condusă de Tayeh Abdul 
Karim, ministrul petrolului.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
dezvoltarea cOhtihuă a cooperării 
economice dintre România și Irak în 
diverse domenii de interes reciproc, 
ceea ce Servește ambelor țări si 
popoare, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.. Au fost Analizate o 
scrie de modalități concrete privind 
cooperarea economică, industrială si

tehnică pe linia prospecțiunilor Si 
explorărilor petroliere, a realizării 
in comun a unor obiective industriale.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Ion M. Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale. Gheor
ghe Vlad, adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului si geologiei. Adrian 
Stoica, adjunct al ministrului indus
triei chimice.

A luat parte Dhiab M. AI-Algawi, 
ambasadorul Republicii Irak la Bucu
rești.

La Muzeul tehnic ..Dimitrie Leo
nida" din Capitală a fost inaugurată, 
miercuri după-amiază, cea de-a Vl-a 
ediție a Salonului anual de creație 
tehnicb-științificâ a tineretului bucu- 
reștean.

Inițiată de Comisia de creație 
tehiiico-știfnțiflcă din cadrul Comite
tului municipal București al Uniunii 
Tineretului Comunist, ediția 1981 â 
salonului reunește aproximativ 100 
dintre cele mai Valoroase lucrări — 
invenții și inovații in domenii cum 
sint construcția de mașini, chimia, 
electronica, fizica atomică, industria 
ușoară — realizate de tineri din 
institute de cercetare si uilităti eco
nomice din toate sectoarele Capitalei, 
multe dintre ele aplicate cu bune 
rezultate in producție.

Evoluția nivelurilor apelor DunăriiSetea de a cunoaște și a asimila 
cit mai mult din tezauruj gîndirii re
voluționare a dus la încropirea, cu 
nenumărate precauții, a unui embrion 
de bibliotecă „subversivă". în felul 
acesta erau studiate opere capitale 
ale lui Marx. E.lgeis, Lenin, aduse și 
păstrate in mare taină ; treceau din 
mină in mină lucrări de Bălcescu și 
Xenopol. Dobrogeanu-Gherea* și Con

sta. Iorga și Guști. Documente de 
partid, extrase din diferite opere 
marxiște erau transcrise tu litere 
minuscule pe foiță de țigară și 
strecurate din celuia in celulă,

în atelierul de timplărie s-a des
fășurat la începutul anului 1938 con
ferința celulei de partid de la Dof- 
tana, cu participarea a 48 delegați 
reprezentind peste 300 de deținuți 
antifasciști ; a fost stabilit cu acest 
prilej planul de acțiune pentru ofen- 

, siva care, declanșată in următoarele 
săptămini, avea să silească forțele 
reacționare să cedeze.

Concepută și organizată ca parte 
integrantă a ansamblului acțiunilor 
inițiate de partid in apărarea liber
tăților 
asaltul fascismului spre putere, lupta 
pentru cucerirea regimului 'politic in 
închisori a izbindit in aprilie 1938. 
Remarcabilă victorie politică a,miș- 
Cării noastre revoluționare, ea atestă 
trăinicia legăturilor eu masele și for
ța de neinfrint a partidului in anii 
ilegalității, capacitatea sa organiza
torică si tic mobilizare, spiritul di’ 
sacrificiu și tăria morală a niilitan- 
ților săi întemnițați, care, animați dC 
idealul patriotic, de credințâ» neabă
tută in idealul comunist, s-au dove
dit mai puternici decit temnicerii..

La Doftana. in celelalte închisori, 
ca Și in lagărele de internare, in or
ganizațiile de partid care activau în 
ilegalitate se contura viitorul unei 
țări libere și independente, in care 
poporul, stăpîn pe soarta sa. iși va 
dovedi din plin ■ imensul potențial 
creator. Acel viitor, spre care ...dofta- 
niștii" priveau prin gratiile temniței, 
s-a întrupat in prezentul împliniri
lor socialiste, in care unitatea și 
coeziunea poporului în jurul partidu
lui se manifestă ca forță propulsoare 
a progresului in toate sferele vieții 
sociale.

Tradiția eroică a Doftanei. a luptei 
ilegale, componentă inseparabilă a is
toriei partidului, se afirmă ea imbold 
in toate bătăliile Zilelor noastre. Prin 
tot ce se înfăptuiește in .anii socia
lismului sub același stindard, in 
același spirit revoluționar, generațiile 
care au preluat torța înaintașilor se 
dovedesc demne continuatoare ale

Comunist Român în anii ilegalității. 
Are valoare de simbol faptul că la 
Congresul de constituire a P.C.R. din 
mai 1921 a fost adoptată moțiunea 
intitulată „Pentru cei închiși", in care 
se arăta : „întreg congresul se simte 
dator să aducă prinosul său de recu
noștință vouă, tovarăși, care suferiți 
cu bărbăție toate lipsurile și rigorile 
ocnelor și închisorilor ți vă încredin
țează că lupta noastră, care e și a 
voastră, va urma hotărită mai de
parte, așa ca toate suferințele voas
tre să fie spre binele clasei munci
toare și intru grăbirea liberării sale".

Pe măsura întăririi partidului și 
dezvoltării legăturii sale cu masele, 
Creștea in amploat'e și intensitate ac
țiunea desfășurată, pe baza strînsei 
conlucrări a comuniștilor ihtemnițați 
și a tovarășilor activind in ilegali
tate, pentru cucerirea regimului po
litic in închisori..

„Să apărăm viata tovarășilor noștri 
din închisori!", „Amnistie deținuților 
antifasciști !" — au fost lozincile sub ■ 
care s-au desfășurat nenumărate în
truniri, mitinguri și demonstrații ale 
diverselor organizații legale și ilegale 
create de partid in apărarea deținu
ților politici, printre Care Crucea 
Roșie Socialistă. Comitetul Central de 
ajutorare a! .P.C.R., Ajutorul Roșu. 
Ajutorul Muncitoresc Român. Liga 
drepturilor omuiui. Comitetul pentru 
amnistie, Patrânajele populare. Co
mitetele de apărare a antifasciștilor'.

„A apăra pe cei închiși" devenise 
tn acel ani o datorie de conștiință 
pentru îndeplinirea

• laolaltă 
demoerați, militanți 
grupări democratice, ântifasciste. 
moțiunilor de Solidaritate ale munci
torilor li se Adăugau apelurile la 
amnistie ale Unor personalități pro
eminente. printre care dr. Petru 
Groza, Tudor AfghCzi. C. I. Parhon, 
Radu Cerfiătescu. N. D. Cocea. Mihail 
Ralea, Victor Eftimiu, df. Gh. Mari- 
ftescU. ViCțbf Ion Popa, Ai.’Sahia. 
Scarlât Calimachl, Ilie Cristeă.

Zadarnice au fost , încercările de 
izolare a deținuților politici de junta 
revoluționară, după cum zadarnice au 
fost încercările de a încătușa ideile 
de libertate și dreptate socială pen
tru care milita partidul. Au fost siliți 

• s-o recunoască temnicerii înșiși. In* 
tr-o notă a Direcției generale a po
liției, din decembrie 1937, se men
ționa : „Sihtem informați că deținuta 
.ComuMștț din penitenciarul Doftana 
In fiecare zi țin discursuri la feres
tre, cu voce tare, pentru ca toți să 
fie. la curent cu diferitele comuni
cate comuniste și'a^~o-inentme‘ intre- trediției dăruirii pențfu nubilul, ideal 
deținuți-spiritul coiitttnisrd'. ... • jibrialisț;

■ : • uxjrnî hi.? i.b: ‘ ?ț;, '

căreia acționau 
comuniști, socialiști, social- 

ai diverselor 
jaf

democratice amenințate de

u

Din tezaurul de idei al mișcării
revoluționare

In înfruntarea cu aparatul represiv, in fața prigoanei dezlănțuite îm
potriva lor, niilitanțtî partidului comunist au avut de. partea lor tăria con
vingerilor revoluționare. încrederea in justețea cauzei clasei muncitoare, 
dragostea fierbinte pentru acest popor — pe care îl doreau liber, stâpin 
pe soarta sa — pentru această țară pe care o voiau puternică, prosperă, 
demnă. Documentele de arhivă ne-au păstrat numeroase mărturii ale 
acestui crez revoluționar.

*

„PARTIDUL PE POZIȚIILE CELE MAI ÎNAINTATE 
ALE LUPTEI"

„Partidul Comunist a stat totdeauna și va sta pînâ la capăt în 
fruntea luptei clasei muncitoare, el a rămas și va rămîne totdeauna pe 
pozițiile cele mai înaintate ale luptei de clasă, pentru a apăra cu singele 
luptătorilor săi interesele clasei mdhcitoare de la orașe și sate. De aceea, 
împotriva Partidului Comunist și a bravului tineret comunist se adună și 
se dezlănțuie toate fulgerele prigoanei furioase a oligarhiei (...). Lovi
turile nu slăbesc, ci întăresc Partidul Comunist și-l înrădăcinează și mai 
mult in simpatia maselor".

„Tineretul socialist", 1 mai 1924.

„PARTIDUL COMUNIST TRĂIEȘTE SI VA TRĂI, 
ORICE JERTFE I S-AR CERE"

„Terearea (...) se îndreaptă in primul rînd împotriva Partidului Co
munist și Uniunii Tineretului Comunist (...). Dar și in ilegalitate, Parti
dul Comunist și, alături de el, Uniunea Tineretului Comunist, n-au înce
tat nici un moment de a ridica cuvintul lor in modul cel mai hotărît pen
tru cerințele poporului (...). Partidul Comunist trăiește și va trăi, orice 
s-ar intîmpla, orice jertfe i s-ar cere. Azi, ilegal, dar mîine legal ei va - 
sta in fruntea luptelor noastre".

Dintr-un Manifest comunist, 1926.

„HOTĂRÎT, PE DRUMUL SĂU"

„Capitaliștii din România au călcat în picioare înseși legile burgheze 
și iși închipuie că prin astfel de măsuri vor inspăimînta Partidul Comu
nist și vor îngrădi autoritatea crestindă a partidului in măSe (...). Ei se în
șeală. Partidul merge inainte pe drumul iui de luptă pentru înfăptuirea 
frontului unic și a frontului popular. Partidul Comunist iși continuă hotărît 
drumul său".

„Scinteia", iulie 19j)6.

DRAGOSTEA DE ȚARĂ, DRAGOSTEA DE POPOR"

„Ne Cheămă la luptă singele lui Doja, Horia și Tudor Vladimirescu. 
Ne cheamă la luptă dragostea de această țară pe care 
vedem sfișiată și cotropită, dragostea de acest popor pe care nu-l vrem 
ingenunchiat și robit".

nu vrem s-o

(Agerpres)

i

>-
î»:tîd

Dintr-un Manifest al C.C. al P.C.R., 1938.

VALOROASE CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA EPOCII DE FORMARE A POPORULUI ROMÂN
Dumitru PROTASE: Constantin PREDA

i

„Autohtonii în Dacia"
Volumul I. D^cia

tn lucrarea de față, 
apărută la Editura ști
ințifică și enciclopedi
că. Dumitru Protăse a 
reluat și adincit una 
dintre problemele fun
damentale și de acută 
actualitate ale istoriei 
noastre naționale — 
aceea a vechimii și • 
continuității neîntre
rupte a poporului ro
man pe meleagurile 
Daciei străvechi.

In acest prim volum, 
autorul stăruie asupra 
dăinuirii geto-dacilor, 
strămoșii direcți ai po
porului nostru, pe te
ritoriul lor și după cu
cerirea romană. Este 
un adevăr de substan
ță pe care autorul îl 
pune in relief, folosind 
toate felurile de izvoa
re, interpretate in lu
mina concepției mate- 
rialist-dialectice, deta- 
șind din ele elemen- 

, tele esențiale.
Autorul dovedește că 

in urma celor doua 
războaie daco-romane, 
din vremea lui Dece- 
bal și Traian, nu s-a 
petrecut nici un fel de 
„exterminare" a băști
nașilor și nu s-a creat 
nici un „vid" demo
grafic, cum încearcă 
să susțină adeptii teo
riei roessleriene. Dăi
nuirea toponimiei și 
hidronimiei . țraco-

geto-dacice, cit și a 
unor numiri de tri
buri sau ailtroponi- 
me dacice arată in mod 
Concret că populația 
locală învinsă a conti
nuat să trăiască, evi
dent. in noi condiții 
economice și juridice, 
pe teritoriul provin
ciei. Excepțional de 
bogatele 
arheologice 
confirme 
dedus din celelalte ca
tegorii de izvoare. Atit 
în mediul militar și 
urban roman, cit și in 
cel sătesc, există pe
remptorii dovezi ar
heologice de răminere 
pe loc a autohtonilor 
sub stăpînirea roma
nă. Autorul scoate in 
evidență dinamica sin
tezei etnice și cultu
rale dacb-romane, care 
este rezultatul cel 
mal de preț al contac
tului îndelung și com
plex dintre cele două 
popoare și civilizații.

Prezența in această 
sinteză a unei pu
ternice Componente 
etno-culturale dacice și 
dăinuirea mai îndelun
gată a ei face dovada 
tocmai a continuității 
și vitalității factorului 
autohton, care s-a ma
nifestat deopotrivă ți 
in transmiterea și dăi
nuirea, in limba româ-

descoperiri 
vin să 
adevărul

romana
origine traco- 

Pe de altă 
D. Pretase

nă. a unor cuvinte de 
certă

■ dacică, 
parte,' 
subliniază și de aceas
ta dată aportul desco
peririlor numismatice 
șl epigrafioe.

Ceea ce iarăși tre
buie să subliniem, ca 
un merit deosebit al 
lucrării de 
faptul că 
privește 
din Dacia 
cadrul general al în
tregii Dacii, oprindu-se, 
deci și asupra dacilor 
liberi și evidențiind 
rolul jucat de ei in 
păstrarea imitații etno- 
culturale daca* romane 
și latinității poporului 
român. Un capitol 
anume este consacrat 
de autor romanizării, 
privită ca Un fenomen 
complex. îndelungat și 
diferențiat, dar unitar 
prin consecințele sale.

Lucrarea arheologu
lui și universitarului 
O. Pretase îmbogățește 
deci, cu o contribuție 
deosebit de valoroasă, 
istoriografia unei pro
bleme fundamentale za 
Istoriei naționale — 
aceea a formării 
poporului român.

față, este 
D. l’fotase 
fenomenele 
«omanâ in 

in

Prof. df. docent
Dumitru BERCII)

tv
Programul 1

9.00 Tcleșcoală •
11,10 _ ........Roman foileton : „Tăunul". Relua

rea ultimului episod
Telex 
închiderea programului
Telex
Teleșcdală

12,13
12.25
16,00
16,05
16.25 Școala. Din sumar : • Școala lâ

școala noii calități • Cabinetul 
metodic TVS. Lecția de mecanică 
In dezbatere : Orientare și re
orientate școlară șl profesională 

17,10 Reportaj pe glob : Anvers —
Bruxelles

17,30 Viața culturală • sub emblema 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Reportaj a Octavian 
Goga — 100 de ani de lă naștere 
a Valorificarea moștenirii cultu
rale. Ce și cum reedităm ? — re
portaj a Spectacole tn pregătire la 
teatrele din București — reportaj 
a Afiș cinematografic

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Generoasa fundație — 19,36 ; (sala 
Atelier) ; Trei pe o bancă — 10
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Emanuel Elenescu. 
Solistă : Mari Fujiwara (Japonia) 
*- 19.30.
• RadiotfeleVlzlufiea Română (stt. 
Nuferilor) : concert simfonic. Di
rijor : Radu Zvoristeanu. Solist : 
Paul Florin — 19,30.

„Callatis. Necropola
aromano-bizăn tină

arheologului 
apărută l-a 
Academici, 

o nouă 
cercetării

Cartea 
C. Preda, 
Editura 
inaugurează 
etapă a
Callatisului.-una dinii e 
cele mai importante 
stațiuni arheologice de 
pe teritoriul țării noas
tre. etapă caracterizată 
prin prezentarea siste
matică a rezultatelor 
științifice obținute. Fa
cem această afirmație 
deoarece mărturiile 
datele arheologice 
la Mangalia, 
vechime de 
jumătate de 
au fost pină 
mănuncheate 
drul unei sinteze 
nografice. De aceea, 
cartea lui C. Preda, 
consemnind roadele a 
15 ani de săpături ar
heologice în principa
lul sector cercetat în 
ultimii ani — necropo
la romano-bizantină — 
reprezintă de fapt un 
prim volum al mono
grafiei orașului antic.

Cu toată relativa 
amploare a acestor in
vestigații, dată fiind 
mărimea obiectivului, 
nu s-a reușit decit să
parea a aproximativ o 
pătrime din necropolă. 
Totuși. cdle aproape 
400 morminte dezveli-

și 
de 

deși cu o 
peste o 

secol, nu 
acum in-' 

iii Ca- 
mo-

te au permis sesizarea 
imaginii generale a 
necropolei romano-bi- 
zantine — pină in pre
zent cea mai mare din 
sud-estul Europei.

După un foarte ulii 
istorii'. Ai .cercetării, 
cartea este structurată 
conform metodologiei 
moderne, in 3 mari ca
pitole : ritul și ritualul 
de inmormintare. in
ventarul cu tipologia 
sa, un catalog al mor
mintelor cu inventarul 
respectiv, 
din aceste 
•prezentat 
ansamblul 
rit obținute.

Porrțjnd de la aceas
tă largă 'bază docu
mentară, autorul trage 
o serie de concluzii A 
căror semnificație de
pășește cu mult cadrul 
istoriei locale. în pri
mul rind se subliniază 
faptul că necropola, 
extinsă pe toată durata 
secolelor IV—VI, prin 
mărimea ei ieșită din 
comun (în total, inclu
siv partea nesăpată, 
aproximativ 2 600 in- 
mormintări) , reflectă 
importanța Callatisului 
in -epoca romano-bi- 
zarrtină. Apoi prezen
ța masivă a unor con
strucții funerare făcu-

în fiecare 
capitole esie 

și analizat, 
documentă-

18,35 Desene animate. Aventuri subma
rine (I)

19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
<9.50 Ora tineretului
20,33 Cintareâ României • De pe marea 

scenă a țârii pe micul ecran 
■ CinteCul in concurs

21,05 Călătorie in Univers, serial știin
țific. Ultimul-episod

22,65 Telejurnal
22.30 închiderea

Programul 2
19,00 Telejurnal
19.30 Concertul

programului

orchestrei simfonice a

• Teatrul de operetă : Prințesa * Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
circului — 19,30.
• Teatrul „Lucia SturdzA Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Gln-Ruinmy — 19.30 ; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beaties 7 — 19,36.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă'
cotidiană — 20.»
• Teatrul de comedie : Turnul de 
fildeș (premieră) — 19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma-
gheru) : Idioata — 1619,30 ;
(sala Sutdto) : Cinci romane de 
amor — 16 ; Inel^, cercei, beteală 
— 20.

Ordinatorul ** 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : tntr-un 
ceas bun — 18,30.
• Teatrul sațiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu* : Nu 
vă ascurtdeți după uși — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă*1 : Așa se cintă pe la noi — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : ~ "
și Topki — 10 ; Vremea *
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Boroboa
ță — 10 ; Osul de pește '
— 17.

Iriha 
dragostei

fermecat

deblocuri
și inventarul 
multor mor- 

constituie

te din 
calcar, ea 
bogat al 
minte constituie un 
indiciu clar al situației 
economi ce V i nf lo r i toare 
a orașuluiJ Faptul că 
obiectele descoperite 
(lase de lut, sticlă, 
podoabe din aur, ar
gint, bronz, sticlă și 
chihlimbar) sint de ti
puri comune întregului 
Imperiu , roman tir- 
ziu. denotă încadrarea 
Callatisului in circui
tul economic al aces
tuia. In sfirșit. desco
peririle din necropolă, 
prin caracterul loc uni
tar din punctul de ve
dere al culturii mate
riale și spirituale, do
vedesc clar continuita
tea de viață a popu
lației orașului, fără a- 
portul vreunor 
mente provenite 
rindul- populațiilor 
graioare.

Relevindu-se 
Importanța domeniului 
abordat, prin metoda 
folosită și acribia ana
lizei, lucrarea lui O. 
Preda se impune ca o 
contribuție de valoare 
la cunoașterea unei 
importante epoci din 
Istoria patriei.

tlvlu 
PETCULESCU

ele-
din 
mi-

prin

Radioteleviziunii • Transmisiune 
directă • Dirijor : Radu Zvoris
teanu • Solist : Florin Paul • In 
program : Bhtscu — suită â tl-a ; 
Ernest Chausson — Poemul pen
tru vioară și orchestră : Camille 
Sainț-Saens — Havaneza ; Ceai- 
kovskl — Simfonia a iV-a • în 
pauză : înStarstânee — emisiune de 
reportaje, interviuri, fapt divers. 

21,40 Fapte de eroi al muncii șl Vieții 
socialiste • La Reșița, printre 
Constructorii de mașini 

22.05 Telejurnal
22,30 Închiderea programului

Nivelurile apelor Dunării sint 'in 
scădere de ia intrarea irt țâră pină 
la Giurgiu, cu 46 cm la Baziaș si 
3 cm lâ Giurgiu, fiind staționare la 
Oltenița. în cursul zilei de astăzi, 
nivelurile vor fi în creștere pe sec
torul Călărași — Tulcea, depășind 
cotele de inundație cu 75 cm la Că
lărași. 9o cm la Cernavodă, 90 cm 
la Hlrșova. 10 cm la Brăila, 80 cm la

:I............. ..................  ---..............

Galati și 32 cm la Tulcea. Pină la 
nivelurile maxime prognozate. pe 
sectorul Călărași — Tulcea nivelurile 
vor mai . crește după cum urmează : 
cu 15—18 cm la Călărași, 17—20 cm 
la Cernavodă, 22—25 cm la Hirșova, 
25—30 cm la Brăila. 25—30 cm la 
Galați, 30—33 om lâ ISaccea și 25—30 
cm li Tulcea.

(Agerpres)

Luna cărții în întreprinderi
Și instituții"

<

Moderna sală' de festi
vități a clubului Întreprin
derii „23 August" din 
Gapitâlă â găzduit, ieri, 
ilitr-o atmosferă sărbăto
rească. manifestările Pri
lejuite de deschiderea 
..Lunii cârtii in întrjprin- . 
deri șl instituții". în Pre
zenta a sute de oâmeni ai 
mtuicii. scriitori st editori, 
oameni do știință, activiști 
culturali și. sindicali 
venit în mijlocul 
puternic colectiv să orna; 
gieze deopotrivă Pe tei 
care scriu cărțile 8i Pe cei 
care le citesc.

Devenită o autentică 
sărbătoare a cărții — una 
din cele citeva tradițio
nale manifestări anuale 
ale cuvintului scris si ti
părit. — „Luna cărții in 
îht.l'epri.nderi Si instituții", 
organizată in colaliofare 
de -Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România. 
Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste Si Uîjitl- 
nea scriitorilor, in cadrul 
larg _ al Festivalului nați o- 
imI ..Ci'ntareă României". 
Osie dedicată, in acest an. 
cinstirii a 60 de ani de la 

\ crearea Partidului Cornii*

au
acestui

tei

i

nist Român și a Congre
sului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. 
Călăuzită de înalte Si fru
moase teluri, această ma
nifestare iși prbpune sâ 
contribuie la formarea si 
dezvoltatea 
socialist» 
muiicii. lâ 
contactului , _ _------ ,.
muncii cu caftea, la o mai 
bună difuzare a lucrărilor 
editate, la, apropierea câr
tii de locul de muncă si 
de transformare a acesteia 
intr-o autentică forță de 
progres. cOi-ut de cincina
lul revoluției tehnico- 
știWțifice.

Necesitatea de a da oa
menilor muncii o carte 
pe măsura aspirațiilor ți ■ 
nevoilor lor â apărut evi
dentă de cind clasa mun
citoare s-a afirmat in via
ța tării. Cu 6 jumătate 
de Veac în urmă, un scrii
tor al clasei muncitoare, 
Alexandru Sahia, visa Să 
dea muncitorului acea 
carte capabilă „să ifttre 
iii buzunarul salopetei". 
Năzuința lui A fost mi 
numai împlinită, dâr eu 
mult depășită. O înțe
leaptă polîttfcă de stat de 
tipărire si difuzare a 
Cârtii a avut, im vedere 

• tocmaj satisfacerea soli
citărilor oamenilor muti
cii. setea lor de cunoaș- 
tere si educare. Privind 
expoziția de carte inau- 
guratâ" fu\.acOsț. .prilej, la, 
„23 August", dar și pe 
cele de la „Semănătoa
rea". C.I..L. Pipera, între-

conștiinței 
a oamenilor 
ihtensifi&rea 

oamenilor

prinderea de confecții și 
tricotaje București sau la 
casele de cultură ale .sin
dicatelor din Baia Mare. 
Buftea. Iași, Gheorgherii, 
la cluburile muncitorești, 
din orașele Motru șau 
I,Upenl, Urmărind croma
tica lor fascinantă sau di
versitatea extraordinară, 
îți dai .seama de uriașele 
progrese realizate in a- 
Cftste ultime decenii,. care 
au situat cartea în rindul 
celor mai eficiente mij
loace de formare a omu
lui zilelor noastre. Dimen
siunea efortului de reali
zare â Cârtii poate fi com
parată, dacă nil in date 
absolute, cel puțin ca 

mari 
nos* 
con- 
ulti- 

apăl'ut

efect, cit cele mai 
cuceriri ale timpului 
trU de nemâiintilnită 
Strucție. Numai in

■ mul cincinal au 
12 247 titluri in 246 032 000 
exemplare in limba ro
mană si în limbile națio
nalităților conlocuitoare 
.și s-au vîndut populației 
cărți in valoare de aproa
pe 2 miliarde lei. din
Care 345 milioane lei prin 
cele 2 650 standuri din
întreprinderi și instituții.

Sporul de excepție iii 
această galaxie a cunoaș
terii șl frumosului s-a 
dobindit nu numai lă in
dicii cantitativi, ci, cu 
precădere, in edi ai cali
tății. Cărțile înebrooreazâ 
tot mai mult efort crea- 
tpr ,si inveîjiivjtatp,. con- 
tiibtitje Originală și pre
zentare atractivă, de la 
stil la grafică. Este, do 
asemenea, evidentă stră-

substanței 
încărcătura 
depun stă- 
a le face

dâftia de a produce carte 
în funcție de criterii 
științific fundamentate ■ 
pentru a acoperi un evan
tai extrem de larg de 
solicitări. Concomitent cu 
Îmbunătățirea 
cărților, cu 
lor de idei, se 
rttlnțe pentru
să ajungă cit mai repede 
în mină cititorilor. Si 
aici merită remarcat efor
tul pentrti popularizarea 
cărții in straturile adinei 
ale societății, apropierea 
acesteia de locul de 
mutică. ’

Toate Acestea au in 
„Linia cărții în întreprin
deri și instituții" un ca
dru propice de manifes
tare. Ceea ce s-a marcat 
Oficial la clubul între
prinderii „23 August" din 
Capitală va deveni pe 
Parcursul lunii aprilie, in 
toate județele tării, o co
tidiană Activitate, cind sO 
vor organiza ihtîinirl Ale 
cititorilor cu scriitori, oa
meni de știință. editori, 
activiști de partid, de stat 
si de sindicat, inventa
tori.. inovatori, fruntași in 
producție in cadrul unor 
dezbateri, mese rotunde 
sau consfătuiri. Se va in
tensifica activitatea bi
bliotecilor și librăriilor, 
prin organizarea unor ex
poziții de carte și stan
duri xm vinzare. Tot ati- 
tea căi șt mijloace da a 
face mai cunoscută și 
mai utilă acțiunea cărții 
asupra omului ..societății 
noastre.

Emil VASILESCU

ȘTIRI SPORTIVE
După cum s-a anunțat, la Canberra 

a avut loc tragerea Ia sorți a gru
pelor turneului final al Campionatu
lui mondial ilp fotbal pentru juniori, 
ce se va disputa intre 3 și 18 oc
tombrie 1981 in Australia. Jocurile 
grupei ».B“. din care face parte echi
pa României, se vor desfășura la 
Brisbane, după următorul program : 
simbătă. 3 octombrie : România — 
Brazilia : marți, 6 octombrie : Româ
nia — Coreea de Sud : joi. 8 octom
brie : Italia' — Romania. Meciurile 
sferturilor de finală — i.i această 
fază se califică primele două echipe 
din fiecare serie — se. voc desfășura 
duminică, 11 octombrie și miercuri, 
14 octombrie: la 17 octombrie va avea 
loc partida pentru .lacul trei, iar du
minică. 13 octombrie, la Sydney pe 
..Cricket Ground" se va disputa fi
nala.

Miercuri s-au desfășurat meciurile 
unei etape intermediare din cadrul 
campionatului diviziei B la fotbal 
(seria a Ii-a). Iată principalele re
zultate inregLstrute :' Nitrafiionla Fă
găraș — Rapid București 1—0 : Gaz 
Metan Mediaș — Autobuzul Bucu
rești 1—0 : Metalul București — Chi
mica Timăveni 1—3 : C. S. Tîrgo- 
viște — Pandurii Tg. Jiu 3—0 ; Me
talul Plopeni — Petrolul Ploiești 
0—2 : Mecanică Fină pucurești — 
Poiana Cirhpina 3—o. In clasament 
.pe primul loc se află C. S. Tîrgd- 
viște cu 37 'puncte.- urmată de Pe
trolul cU 34 puncte și Rapid cu 26 
puncte.

La Kassel (R. F. Germania) s-a 
disputat meciul amical de fotbal 
dintre . .selecționatele secunde ale 
R. F. Germania și U.R.S.S. Gazdele 
au obtiiiut victoria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul marcat, in minutul 
30, de Dieter Muller.

Disputat Ia Koblenz, meciul amical 
de fotbal dintre selecționatele de 
tineret (jucători pină in 21 de ani) 
ale R. F. Germania și Spaniei s-a 
Încheiat cu scorul de 3—1 (2—0) in 
favoarea formației vest-germape.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de j, * 

și » aprilie. In țară : Vreme in curs de 
încălzire ușoară. Ceru’, va fi schimbă
tor. înfiorări mai accentuate se vor 
produce in vestul șl sudul târli, unde 
vor cădea ploi locale care Vor avea șl 
caracter de aversă. In rest, ploi izolate. 
In București : Vreme In curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint niodarat. Temperaturile minime 
vor fi Cuprinse intre 4 și 6 grade, celfe 
maxime intre 11 și 19 grade. Ceață 
slabă. (Meteorolog de serviciu : 
Margareta Struțu).

• Omul și fiara : BUCUREȘTI —
9.15 î 12,30 1 15,45 ; 19 : LUCEAFĂ
RUL' - 8 : 11 t 14,15 ; 17,15 ; 20,13, 
MODERN — 9 ; 12.15 ; 16 : 19.15.
• Contrabandiștii din Rajgrot :
CENTRAL — 9 ; 10,45 ; 12,30 ;
14.15 ; 16 ; 18 : 20.
• Castelul diiî Carpați : STUDtO 
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20, VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20. GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15.45 ; 18 ; 20.
• Confidente : FAVORIT — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 : 18 ; 20,15.

nță de dragoste : • întoarcerea iul Hordubal i 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 13.45 TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; - . î# 46 . )g , 2().

• Primăvară pentru o oră — 9,15 ;

cinema
• Stere de iarnă :• SCALA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, CUL
TURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 
18 ; 20.
• Star : SALA MARE A PALATU
LUI — 17 ; 20.15. *
• Detectivul : SALA MICA A 
PALATULUI — 17 ; 20,15.
• Ultima romanță
PATRIA * ' ’
18 ; 20,15 ; CAPITOL -
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.

9 ; 11,15 ;

r

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOTO
La sflrșitul acestei săptămini va 

avea loc o tragere excepțională 
Loto, care oferă' participanților noi 
șanse- de succese la sistemul de joc 
preferat. In cadrul a. cinci extra
geri in două faze, cu un total de 

.42 de numere, se pot obține auto
turisme . „Dacia . 1300“ și .„Skoda 
120 L“. mari cîștiguri în numerar 
și excursii in U.R.S.S. sau R.D. Ger- 
mană. Biletele de 15 lei varianta 
iau parte la toate extragerile. Se 
participă și cu variante eombinațe

și combinații „Cap de pod", achitate 
suță la .sută sau in cotă de 23 la 
șută, pe care se pot realiza suite 
de cîștiguri la ambele faze. Se rea
mintește că premiile maxime se a- 
tribuie și variantelor achitate in 
cbtă de 25 la sută, dacă la categoria 
respectivă nu se omologhează ciș
tiguri pe Variante jucate sută la 
sulă. Alte amănumte —- in prospectul 
tragerii. Biletele pot fi procurate 
numai pină simbătă 4 aprilie 1981.■**— ■ , , ■a- ,, , ,1^, ------------J-----

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite, ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I. 1981

LISTA OFICIALĂ
» libretelor de economii cu dobindă 
șl cîștiguri ieșite ciștigătoare la tra

gerea la sorți pentru tr. I 1981

s
ta

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

•

Procentul 
dv ciștiguri

1. 499 250 %
• 2. 628 200 ’ o

3. 664 100 “ă
4. 717 50 %
5. 120 25 %
6. 106 23 k»7. ' 364 25 .
8. 785 25 %
9. 960 25 t,.'o

10. 148 25 %
11. 210 25 '"o
12. 925 25 7o
13. 903 25 %
14. 025 25
15. 335 25 %

Calcularea și înscrierea câștigurilor 
în librete Se efectuează de Către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

De la ADAS
Lă tragerea de amortizare â asigu

rărilor de viață pentru luna martie 
1981 au Ieșit următoarele opt combi
nații de
P.A.N. 
S.H.D. 
B.G.S. 
R.Ș.A.

Toți
Una sau __ __  __  ____  ...
binații de litere înscrise in polițele 
lor, urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri lunare de amortizare este ne
cesar ca asiguratii să achite primele 
<26 asigurare la termenele stabilite.

litere :
F.R.P.
F.F.Z.
I.K.L. 

H.N.R.
asigurății cărora le-au ieșit 
mai multe din aceste com-

ii ț 12,45 ; 14.30 ; 16,ÎS ț Moscova 
nu crede in lacrimi — 18 : DOINĂ.
• Prin cenușa imperiului : EFORIE — ; zu.
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,15. • Am fost șaisprezece : DRUMUL
• F^bra aurului —*„-z ——. ...
9 : TI,15 ; 13,30 : 
MELODIA — 
15,45 : 18 ; 20.16.
• Pentru prima
BUZEȘTI -----
• Cactus Jack : FEROVIAR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 : 20, TOMIS
— 9 ; 11,15 j 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Șantaj : DACIA --9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, ARTA — 9 î
11.15 : 13.30 : 15,45 ; 18 ; 20, MIORI
ȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 ; 18 i
20.

Oară căsătorită :
15,30 ; 17,45 ; 26.

• Par și impar : GrULESTI - 9 ; 
11 : 13.15 ; 15,30 : 17,45 ; 20, LIRA
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
^AÎtîî — 16 ’ lî"; 20.
• lancu Jianu zapciul, lancu 
Jianu haiducut : C0TROCENI — 
15.30 1 19. MUNCA — 15 ; 18,30.
• Jandarmul si extraterestrii : 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16,45 ; 
18 : 20, GLORIA — 9 : 11,13 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.
• Lancea de argint : FLOREASCA
— 9 : 11 : 13 ; 15.30 ; 17,45 : 20,
FLAMURA - 9 : 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ', 20,
• Poarta de aur a incașilor : 
FERENTARI — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.

a
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1 1025339 50 600
l 4984906 50 000
1 3932215 40 600
1 1080499 40 000
1 1230053 40 000 .
1 4710795 40 000
1 5576166 30 000
1 1511377 30 009
1 3705661 30 000
1 3486575 30 000
1 1746391 30 0001 1634773 20 000
1 1326550 20 000
1 2513733 20 0001 3684211 20 0001 2394413 20 0001 1297403

Terminația 
libretului 
cistigător

20 000

55 83864 10 000
55 14286 10 000
55 21855 10 000
55 15746 10 000
55 76073 10 000
55 82279 5 000
55 98494 5 000
55 14125 •5 600
55 76516 5 000
55 39242 5 000
55 44800 5 000

550 4026 2 000
550 0201 2 000
550 5438 2 000
550 6355 2 000
550 5505 2 OOO
550 8392 2 000
550 5059 1 000
550 4441 1 OO0
550 7364 I 000
550 1231 1 000
530 0856 1 000
550 5805 1 000

5 500 247 500
12 722 cîștiguri în valoare de lei :
17 580 000

Ciștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
tin sold mediu trimestrial egal cu. 
cel puțin 10 la sută din valoarea Cîș- 
tigului ; dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 la sută din 
valoarea ciștigului, se acordă un ciș- 
tig de 10 ori mai mare decit soldul 
mediu trimestrial al libretului. Li
bretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de ciștig.

9
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Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Bulgar
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL

s-a încheiat, 
simte emoția 
legătură cu

dez*
obti- 
si in

Primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. Todor Jivkov. a arătat in 
Raportul de activitate al Comitetului 
Central, prezentat congresului, că 
de la Congresul al XI-lea al P.C.B. 
au trecut cinci ani. „Acum putem 
declara, de ta tribuna Congresului al 
XXI-lea. că aceștia au fost ani 
rodnici, ani de muncă sirguincioasă 
si creatoare, încordată si perseve
rentă, ani in care poporul nostru, 
sub conducerea partidului său. a pro
gresat în construcția societății socia
liste dezvoltate in Republica Popu
lară Bulgaria*'.-

Vorbitorul a relevat că al XII-lea 
Congres are loc in anul jubileului a 
13 secole de existentă a statului, 
bulgar, al aniver^rii a 90 de ani de 
la crearea partidului, al împlinirii a 
25 de ani de la istorica Plenară din 
aprilie a Comitetului Central. Astfel, 
paralel cu satisfacția față de împli
nirile cincinalului care 
in Sala Congresului se 
plină de bucurie în 
aceste aniversări.

Todor Jivkov a evidențiat în con
tinuare aprecierea pozitivă pe care 
C-C. al P.C. Bulgar o dă realizărilor 
obținute in deceniul care s-a încheiat
— primul deceniu de după adoptarea 
Programului P.C. Bulgar privind 
construirea societății socialiste- 
voltate.

îh această perioadă au fost 
nute mari succese in industrie 
agricultură, in construcții si în „trans
porturi. in comerț, in cultură si in 
invățămint. în toate domeniile vieții 
sociale, tara noastră a atins noi culmi 
in dezvoltarea sa. în perioada dintre 
£ grasele al X-lea și al XII-lea ale 
pp.i ddiilui, venitul național a crescut 
de peste două ori. Creșterea rapidă 
a venitului național a permis să l’ie 
alocate investițiilor capitale fonduri 
considerabile — respectiv 52 miliarde 
leva. Aceste fonduri sint de peste 1.6 
ort mai mari decit investițiile ca
pitale făcute in primele cinci cin
cinale luate la un loc. Fondurile fixe 
ale tării au crescut de la 33 miliarde 
leva in anul 1970 la aproximativ 77 
miliarde Wa. la sfîrșitul anului 1980, 
adică de peste două ori. în prezent
— a spus vorbitorul — putem declara 
cu o. legitimă mindrie patriotică : sub 
conducerea partidului, prin munca 
plină de abnegație a milioanelor de 
Oilmens ai muncii, primul deceniu 
care a trecut de la adoptarea Progra
mului Partidului Comunist Bulgar a 
fost marcat de popor prin făurirea 
unei noi Bulgarii și — cum s-ar spune

pășim în noul deceniu cu două 
Bulgarii,

Raportorul a subliniat Însemnătatea 
deosebită a rezultatelor obținute in 
cursul celui de-al 7-lea plan cincinal, 
care s-a desfășurat sub deviza : ..Efi
ciență și calitate, calitate si eficien
ță". în acest cincinal, venitul natio
nal a fost cu 24 miliarde leva mai 
mare decît ta cincinalul al 6-lea, 
această creștere fiind asigurată prin 
ridicarea productivității muncii. Au 
fost realizate fonduri fixe a ■ căror 
valoare este cu aproximativ 9 mi
liarde leva mai mare decit a celor 
date în exploatare in cei cinci ani 
preeedenti.

Nu a fost ușor să obținem toate 
acestea, a spus raportorul. Economia 
noastră națională a fost influențată 
de fenomenele nefavorabile de criză 
din Occident. Ea a trebuit să se 
adapteze 1a preturile pieței interna
ționale. preturi care au crescut în 
fiecare an. Calamități nafuralc au 
insotit aproape toți anii cincinalului. 
De asemenea, s-au manifestat o serie 
de lipsuri. Dar. in ciuda condițiilor 
internaționale care s-au complicat, a 
dificultăților obiective și a carențelor 
și greșelilor de ordin subiectiv — a 
continuat el — Bulgaria nu cunoaște 
in istoria sa o perioadă mai rodnică 
de dezvoltare. Sint deosebit de îm
bucurătoare in cel de-al 7-laa cin
cinal rezultatele obținute in principa
la; ramură a economiei — in induș- 

•ie. Producția industrială realizată 
1 anul 1980 este cu aproximativ 35 
’ sută mai mare față de anul 1975. 
A>dntul industriei a fost insotit de 
schimbări înnoitoare în structura 
producției. Au înregistrat o puternică 
dezvoltare electronica și electroteh
nica. construcțiile de aparate, de ro
boti, hidraulica, construcțiile de ma
șini grele și de transport, chimia și 
altele. în prezent, numai in 3 zile 
industria realizează tot atitea pro
duse cit ta întregul an 1939.

Totodată. Comitetul Central rapor
tează cu satisfacție congresului des
pre uriașa activitate' depusă pentru 
extinderea și adincirea participării 
țării la diviziunea internațională a 
muncii. Tn acest sens, vorbitorul a 
relevat că se dezvoltă cu succes si 
pe o bază de dyrată și perspectivă 
relațiile Bulgariei cu Uniunea Sovie
tică, cu celelalte țări membre ale 
C.A.E.R. Se lărgesc contactele cu 
țările capitaliste dezvoltate si in 
Special cu țările in curs de dezvol
tare. Este suficient de arătat 
schimbul de mărfuri x a crescut 
anul 1980 de 1.8 ori în comparație

că 
în

~......        cu
.anul I975,“iar’ față de anul 1970 — 
de aproximativ 4 ori.

Potențialul economic sporit, schim
bările pozitive în structura produc
ției si participarea activă la diviziu
nea internațională a muncii au deve
nit baza trainică a îndeplinirii progra
mului adoptat de partid in luna de
cembrie cu privire la ridicarea nive
lului de trai al poporului.
. Astfel, de la 285 leva in anul 1970 
fondurile sociale de consum pe lo
cuitor au sporit la 619 leva în anul 
1980. în Raport se subliniază că in 
centrul politicii sociale a P.C. Bul
gar se află întotdeauna imperativul : 
..totul in numele omului, totul pen
tru binele, omului

în continuate. Todor Jivkov s-a re
ferit la procesul istoric de apropiere 
și contopire a celor două, forme de 
proprietate socialistă — de stat și 
cooperatistă — la perfecționarea ra
porturilor de repartiție, la făurirea 
omogenității sociale a societății bul
găre, la lărgirea democrației socia
liste. Acest lucru și-a găsit expresie 
in intensificarea activității politice și 
sociale a oamenilor muncii, in par
ticiparea lor pe scară largă la con
ducerea, la rezolvarea problemelor 
construcției economice și ale dezvol
tării spirituale a societății.

El a subliniat că in cincinalul tre
cut elementele socialismului dezvol
tat s-au afirmat în economie, cultu
ră și in modul de viată socialist.

Prezentind imaginea succeselor — 
a declarat raportorul — C.C. al P.C. 
Bulgar nu trece sub tăcere dificul
tățile, problemele nesoluționate. E- 
sențial, definitoriu este faptul că di
ficultățile, greșelile comise și caren
țele sint depășite cu succes și rămin 
In urma noastră pe drumul pe care 
mergem. Cu noi rămin cuceririle ’ 
noastre, rtmine Bulgaria anului 1980, 
egală sub aspectul potențialului său 
economic cu două Bulgarii ale anu
lui 1970 ; cu ea, cu posibilitățile ei

spre analiză și
de-al XII-lea Congres al 

■“ — teze al căror proiect

și de la înălțimea ei am pășit in al 
doilea deceniu al luptei pentru în
făptuirea Programului P. C. Bulgar.

Todor Jivkov a spus că Comitetul 
Central prezintă 
aprobare congresului „Tezele pen' 
tru cel 
P.C. Bulgar' 
a fost pe larg dezbătut de comuniști, 
de milioanele de oameni ai muncii.

tn continuare, raportorul a analizat 
cele mai importante probleme ale 
dezvoltării social-economice a țârii și 
ale activității P.C. Bulgar in perioa
da care urmează.

Comitetul Ceptral al partidului 
propune spre aprobare Congresului 

,al XII-lea următoarea sarcină social- 
economieă fundamentală pentru cin
cinalul al 8-lea : continuarea liniei 
de satisfacere complexă a cerințe
lor materiale, spirituale și sociale 
mereu crescînde ale poporului, pe 
baza dezvoltării intensive a econo
miei naționale, aplicării consecvente 
a noii abordări economice și a me
canismului ei in vederea perfecțio
nării in continuare a relațiilor so
ciale socialiste,

în prezent .procesul de dezvoltare 
intensiva a economiei naționale, a 
tuturor sferelor vieții sociale este 
esențial, decisiv, pentru progresul 
țării, a spus Todor Jivkov. El a atras 
atenția asupra faptului că posibili
tățile dezvoltării extensive sint in 
bună măsură epuizate. Subliniind că 
dezvoltarea intensivă trebuie să cu
prindă nu ramuri separate, ci în
treaga producție materială, ca și sfe
ra neproductivă, el s-a oprit asupra 
principalelor direcții ale acestei linii: 
automatizarea complexă a producției, 
mecanizarea complexă și reducerea 
volumului de muncă manuală, stu
dierea in masă și asimilarea expe
rienței pozitive proprii și a celei din 
străinătate.

Linia de intensificare generală a 
activității reclamă restructurarea cu 
hotărire a politicii noastre de inves
tiții, legarea ei strînsă de sarcina in
troducerii rapide a realizărilor pro
gresului tehnico-științific. Decisivă 
in politica de investiții trebuie ’să 
fie modernizarea și reconstrucția sfe
rei producției materiale, astfel tacit 
aceasta să creeze condițiile necesare 
introducerii realizărilor de virf din 
domeniul tehnologiei, tehnicii și or
ganizării muncii, ta cincinalul al 
8-lea vor fi destinate acestui scop 
70 la sută din investiții.

Una dintre cele mai acute proble
me in lume, de însemnătate primor
dială și pentru Bulgaria, fiind legată 
nemijlocit de dezvoltarea intensivă 
a economiei naționale, este asigura
rea resurselor energetice și de ma
terii prime, 'precum și folosirea mai 
rațională a acestora. Și in această 
privință este necesar să fie utilizate 
realizările moderne, cuceririle pro
gresului tehnico-știintific. să fie per
fecționată structura balanței energe
tice. Ponderea energiei electrice ge
nerate de centralele ato.noeleetrice 
va atinge in anul 1985 aproape 26" 
la sută, iar in anul 1990 — 40 la sută.

In continuare, in Raport s-a șubr 
Unfât eă tacă din'!ctac.lnalul al 8-lea 
trebuie să se treacă neintirziat la fo
losirea mai eficientă și mai comple
xă a materiilor prime, paralel cu 
aplicarea tehnologiilor care produc 
puține deșeuri sau deloc. Definin- 
du-se ca urgentă problema sporirii 
extracției de materii prime proprii 
și, totodată, valorificarea materiilor 
prime secundare, s-a arătat că tre
buie accelerate lucrările de prospec
țiuni geologice. Totodată, este nece
sară folosirea deplină și a posibili
tăților pe care le oferă colaborarea 
cu celelalte țări socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, in această pri
vință fiind create premise si condi
ții trainice pentru lărgirea și adin
cirea colaborării pe o bază reciproc 
avantajoasă.

Referindu-A» apoi Ia problema a- 
plicării consecvente a noului meca
nism economic in toate sferele de 
activitate. Raportul subliniază că in 
cursul construirii societății socialista 
dezvoltate se menține producția de 
marfă. De aici decurge necesitatea 
obiectivă a folosirii depline a rapor
tului marfă-bani. in conformitate cu 
noul conținut care ii este propriu, 
perfectionindu-se pirghiile economice 
legate de acesta : gestiunea econo
mică. beneficiul, prețurile, prețul de 
cost, comerțul, creditul, impozitele, 
premiile valutare si altele. A nu 
aprecia însemnătatea raportului 
marfă-bani. a nu-1 folosi rational și 
integral înseamnă voluntarism și ig
norarea activității organizațiilor eco
nomice.

Raportorul a subliniat că actuala 
abprdare economică nu are nimic 
comun cu concepțiile mecanismului 
pieței care acționează spontan ; ea 
va aduce organizarea economică a 
societății in concordantă mai depli
nă cu acțiunea legilor obiective ale 
socialismului.

In domeniul planificării a fost re
levată sarcina căutării unei corelații 
mai judicioase intre centralizare și 
descentralizare, ceea ce va asi
gura dezvoltarea continuă a de- 

Planif icarea centrală ’ 
concentreze cu pre- 

fundamentărți și ela- 
economice de am-

mocratismului. 
trebuie să se 
cădere asupra 
borării politicii ________ ... ..
piă perspectiva, asupra staoilirii rit
murilor și proporțiilor dezvoltării, 
asupra stabilizării . balanței și asu
pra asigurării condițiilor necesare 
dezvoltării armonioase a economiei

■ naționale, a întregului mecanism so
cial. Trebuie lărgite în continuare 
drepturile și autonomia economică a 
organizațiilor și unităților economi
ce socialiste. Pe baza unui număr li
mitat de sarcini de stat obligatorii, 
de normative și je criterii de durată, 
ele își elaborează in mod cu tottțl 
independent planurile lor de întîm- 
pinare pentru dezvoltarea economi
că și socială. Un plan de întimpina- 
re care nu a fost dezbătut in cadrul 
adunării muncitorești și nu a fost a- 
probat. de comttetul economic sau 
de consiliul economic nu poate fi 
considerat plan al colectivului de 
muncă respectiv.

în continuare, Todor Jivkov s-a 
referit la problema organizării mun
cii in brigadă, ca factor esențial al 
aplicării consecvente a noului meca
nism economic. El a spus că aceasta 
reprezintă un tip nou de organizare 
a muncii, ce corespunde mal deplin 
tezei P.C. Bulgar că un colectiv de 
muncă are in stăpinire proprietatea 
socialistă, este 
ne. fiind vital 
rea acesteia.

în perioada 
aplicat pînă la 
damental și cerința noului mecanism 
economic — și anume ca orice acti
vitate economică și socială să se 
desfășoare pe bază de autogestiune, 
făcind dih autogestiunea internă 
principiul său esențial. în legătură 
cu aceasta se arată că beneficiul tre
buie să devină principalul criteriu -

stăpinul propriei uzi
ta teresat in dezvolta- 

următoare va trebui 
capăt principiul fun-

prezentat de tovarășul Todor Jivkov
de activitate al fiecărui colectiv de 
muncă, al fiecărei brigăzi.

Politica noastră economică poate 
’ să se traducă în viață cu succes dacă 

noua abordare economică este apli
cată cu consecvență și pretutindeni, 
a subliniat raportorul, relevînd că a- 
ceastă apreciere este confirmată ue 
rezultatele obținute pină acum.

Referindu-se ta continuare-la prin
cipalele direcții de dezvoltare a ra
murilor economiei, primul secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar a subliniat că 
această dezvoltare trebuie să fie 
echilibrată și armonioasă.

Vor fi continuate schimbările pro
gresiste de structură în economie, 
dezvoitindu-se ta ritmuri mai rapide 
ramurile care creează condiții și 
mijloace pentru intensificarea' acti
vității și creșterea nivelului muncii 
intelectuale in toate sferele vieții so
ciale ;. care satisfac cerințele popu
lației cu produse de calitate su
perioară ; care sporesc posibilitățile 
participării ei mai eficiente a țării la 
diviziunea internațională a muncii. •

Todor Jivkov a subliniat necesita
tea de a se depune eforturi și maf 
mari pentru lărgirea producției si sor
timentelor de mărfuri de calitate su
perioară pentru populație, definind 
îndeplinirea acestei sarcini ca o obli
gație primordială a tuturor ramuri
lor și întreprinderilor, indiferent de 
obiectul activității lor. Prcoouparea 
manifestată în acest domeniu, a ară
tat vorbitorul, decurge din prevederea 
programatică potrivit căreia in socia
lism. totul se înfăptuiește pentru om, 
pentru binele omului. Cu toate aces
tea, satisfpcerea cetățenilor cu multe 
mărfuri se află Sub posibilitățile tă
rii. Există cazuri de intrerupere a 
vînzărilor, se produc mărfuri de.. ca
litate nesatisfăcătoare. în ceea ce pri
vește serviciile, ele rămin mult in1 
urma, nevoilor crescînde ale popu
lației. Sint necesare eforturi si mai 
mari in vederea creșterii- serioase a 
producției de mărfuri de larg consum, 
pentru a se extinde rețeaua de servi
cii și pentru a se îmbunătăți calitatea 
acestora.

Ca orientare generală, fundamenta
lă, Raportul a subliniat că și în, vii
tor rolul principal in dezvoltarea 
complexului economic va reveni in
dustriei. întregul spor al producției 
acestei ramuri trebuie asigurat pe ca
lea creșterii productivității sociale a 
muncii.

Sarcini deosebit de importante re
vin. construcției de mașini. Se pre
vede ca volumul producției sale să 
sporească eu 50—55 la sută. Totodată, 
se va îmbunătăți structura producției 
industriei constructoare do mașini.'în 
special a produselor electronice si 
electronizate, a rolx>ților și manipu
latorilor industriali, ă instalațiilor și 
sistemelor de microprocesoare mo
derne.

Sarcini importante revin industriei 
chimice, a cărei producție trebuie să 
sporească, in preajma anului 1985, cu 
50 la sută.'

Referindu-se la direcțiile de dez
voltare a agriculturii, Todor Jivkov 
a relevat că sarcina primordială ac
tuală vizează soluționarea generală a 
problemei cerealelor și dezvoltarea 
accelerată a creșterii animalelor. El a 
precizat că producția medie anuală 
de cereale alimentare și furajere Va'- 
trebui să fie, spre sfîrșitul cincinalu
lui al 8-lea. de 10,5—11 milioane tone. 
Tn domeniul creșterii animalelor tre
buie asigurată cu precădere dezvol
tarea creșterii septetului de cornute 
mări și a- oilor. Un rol important in. 
dezvoltarea creșterii animatelor îl 
deține crearea unor specii și rase de 
înaltă productivitate în țară și impor
tul acestora.

Primul. secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar a defipit ca extrem de impor
tantă și sarcina autoaprovizionării sis
temelor teritoriale eu produse agri
cole. Drincipala sursă de aprovizio
nare a populației răminlnd desigur și 
pe.viitor gospodăria obștească. A so
sit timpul — se spune in Raport — 
să fie inlăturate toate barierele eco
nomice. organizatorice, administrati
ve, juridice și psihologice care îm
piedică folosirea Cit mai deplină a te
renurilor din curțile personale și a 
gospodăriilor auxiliare in vederea a- 
Drovizionării populației cu carne, lap
te, fructe, legume .și alte produse. Pă- 
mintul nostru este fertil. Dacă fie
care om al muncii și fiecare colectiv 
se comportă ca un gospodar plin do 
grijă, există condiții certe pentru 
realizarea produselor celor mai di
verse in vederea satisfacerii nevoilor 
atit ale familiei, cit și ale colectivu
lui. ale pieței. Sarcina constă, de . 
aceea, in a" se cultiva tot ceea ce ne 
oferă pămîntul roditor, pentru a se 
transforma gospodăriile personale și 
auxiliare intr-un sprijin solid al sis
temului de autosatisfacere a cerin
țelor.

In legătură cu aceasta — a spus'în 
continuare vorbitorul — vreau să sub
liniez in mod expres că nu există nici 
un temei pentru ca gospodăria ob
ștească să fid opusă celei personale, 
interesele societății socialiste cer să 
fie transpusă in viață linia de dez
voltare armonioasă a gospodăriilor 
obștești, personale și auxiliare, asi- 
gurindu-se o planificare și o condu
cere unitară la toate nivelurile. Uniu
nea Națională Agroindustrială, uniu
nile agroindustriale districtuale și în
deosebi complexele agroindustriale 
trebuie să sprijine și mai îndeaproa
pe gospodăria personală și auxiliară, 
să-i asigure semințele necesare și ma
terialul săditor. ingrășămintele și pre
paratele. furajele, asistența veterina
ră și agronomică, servicii cu mașini, 
animale de lucru ș.a.m.d.

în continuare, raportorul s-a oprit ' 
asupra 
ne alo 
ei la 
muncii, 
nordică 
puternic al dezvoltării intensive 
economiei, el a spus că in cel de-al 
8-lea cincinal creșterea schimburilor 
comerciale externe trebuie să depă
șească simțitor ritmul creșterii ve
nitului național. Acest lucru im
pune să se acorde o grijă deosebită 
dezvoltării intensive a exportului, 
manifestîndu-se flexibilitate fată de 
con junctura ce se schimbă rapid, spo- 
ripdu-se in ritm susținut nrodu’ctia 
pentru export, care să fie de calitate 
superioară și de mare competitivita
te. Trebuie să crească exportul de 
linii tehnologice, de obiective com
plete. de utilaje destinate electroni
cii și automatizării, sisteme de con
ducere. de aparataje și unicate in ca
drul industriei constructoare de ma
șini. O pondere din ce in ce mai mare 
trebuie să ocupe la export si pro
dusele industriei chimice si ale me
talurgiei.

Tn domeniul importului, o atenție 
principală se va acorda asigurării 

legăturilor economice .exter- 
Bulgariei, asupra participării 
diviziunea internațională a 
Subliniind că integrarea eco- 
internatională este. tin factor 

a

combustibilului. materiilor prime si 
materialelor, a tehnicii de înalță pro
ductivitate necesare tării.

Piatra unghiulară a politicii noas
tre economice externe va rămîne și 
pe viitor adincirea și extinderea par
ticipării la integrarea economică in
ternațională socialistă cu țările mem
bre ale C.A.E.R pe o bază bilate
rală și multilaterală și. in primul 
rind. colaborarea multilaterală cu 
Uniunea Sovietică. Va continua dez
voltarea relațiilor econotpice cu ță
rile capitaliste si in curs de dezvol
tare pe bază de egalitate si avantaj 
reciproc.

P.C. Bulgar a considerat întotdeau
na dezvoltarea economiei socialiste 
nu ca un scop in sine, ci ca un mijloc 
pentru satisfacerea tot mai deplină 
a necesităților materiale si spirituale 
ale poporului., pentru dezvoltarea ne 
multiple planuri, armonioasă, a per
sonalității umane, tn prezent s-au 
creat condiții egale pentru folosirea 
realizărilor sociale de către toate 
clasele si grupurile sociale de la 
orașe si sate.

în cel de-al 8-lea cincinal, fondu
rile sociale 
tr-un ritm 
acum, dar 
vor fi mai 
procent de creștere reprezintă o sumă 
considerabil mai mare în comparație 
cu perioada anterioară. în anii celui 
de-al 8-lea cincinal, fondurile sociale 
de Consum vor fi cu aproximativ 9 
miliarde leva mai mari- decît in cel 
de-al 7-lea cincinal.

Sarcina principală în domeniul po
liticii ‘ sociale este garantarea și lăr
girea in continuare g gradului de 
asigurare socială a tuturor membri
lor societății. încă în cel de-al 8-lea 
cincinal se poate rezolva pe Plan ge
neral problema cuprinderii tuturor 
copiilor între 3 și 6 ani în instituțiile 
pentru copii. Societatea ÎȘi va asuma 
treptat o pondere tot mai mare a 
cheltuielilor pentru întreținerea tine
rei generații și va crea condiții pen
tru ca femeia să poată îmbina în 
mod optim activitatea maternă cu 
participarea activă la muncă și la ac
tivitatea socială. După cum se pre-

de consum vor crește în- 
mai scăzut decît pînă 
proporțiile lor absolute 

mari, deoarece fiecare
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vede, pensia minimă va crește și va 
reprezenta jumătate din salariul 
minim.

Fonduri considerabile vor fi alocate 
și in viitor pentru ocrotirea sănătății 
populației — pentru profilaxie, mo
dernizarea bazei existente, pentru 
aparatură medicală modernă.

în anii celui de-al 8-lea cincinal 
este necesar să se construiască cel 
puțin 400 000 de locuințe. La reparti
zarea lor vor avea intîietate familiile 
tinere.

în continuare, T. Jivkov s-a referit 
la roiul științei și invățâmintului in 
dezvoltarea intensă, pe toate planu
rile, a economiei. El a subliniat că 
principala cerință față de frontul 
științific este asigurarea elaborării 
complexe a soluțiilor la problemele 
fundamentale legate de înfăptuirea 
procesului de dezvoltare intensivă a 
economiei. A obține rezultate științi
fice de nivel, ridicat, a aplica cele 
mai bune realizări științifice și teh
nice. a folosi la maximum realiză
rile științifice și tehnice din țările 
înaintate constituie în prezent sarci
na noastră — se spune în Raport, 
subliniindu-șe necesitatea asigurării 
unei cotituri în aplicarea în practică 
a realizărilor științifice și tehnice.

Referindu-se, în continuare, la 
realizările în domeniul dezvoltării 
culturii. Raportul subliniază că Co-> 
miletul Central consideră perioada 
care a trecut drept foarte rodnică 
pentru înflorirea culturii socialiste 
bulgare.

Â devenit clar cît de mari sint po
sibilitățile culturii pe plan social, ca 
factor activ al întregiși dezvoltări a 
personalității și colectivelor, al edu
cării comuniste a maselor. Comitetul 
Central dă o înaltă prețuire realiză
rilor obținute în înfăptuirea progra
melor complexe de educație culturâl- 
artistică a întregului popor, de for
mare a personalității armonios dez
voltate. •

în Raport au fost relevate impor
tantele realizări in reflectarea artis
tică a realității socialiste. C.C. al 
P.C. Bulgar apreciază avîntul cultu
rii socialiste, lărgirea și creșterea 
funcțiilor ei sociale ca una din legi
tățile fundamentale ale edificării 
Socialismului dezvoltat. ,

Una din orientările principale ale 
activității partidului în perioada la 
care se referă Raportul a fost întări
rea, dezvoltarea si perfecționarea sis
temului politic Si dezvoltarea, demo
crației socialiste. Sub conducerea 
P.C. Bulgar, toate organele si verigile 
puterii populare și-au îmbogățit și 
Și-au intensificat activitatea. Organe
le superioare și consiliile populare 
locale au folosit forme noi de întă
rire a legăturilor directe cu poporul. 
Uniunea Populară Agrariană Bulgară 
si organizațiile obștești — Frontul 
Patriei, sindicatele. Comsomolul Di- 
mitrovist și altele — și-au sporit sim
țitor rolul în conducerea tării, a spus 
raportorul.

Fiecare succes, fiecare Pas in per
fecționarea organizării și funcționării 
sistemului politic au un numitor co
mun: ele reflectă și. în același timp, 
contribuie cu o mare vigoare la des
fășurarea și perfecționarea democra
ției socialiste. Dezvoltăm neabătut 
democrația — atit cea reprezentativă, 
cit și cea directă.

Referindu-se la dezvoltarea struc
turii sociale, de clasă, a societății 
bulgare. la schimbările în caracterul 
social al clasei muncitoare, al lucră
torilor din agricultură și intelectuali
tății provenite din popor, vorbitorul 
a subliniat necesitatea asigurării unui 
cîmp larg inițiativei si rolului mase
lor în organizarea și activitatea sis- 
ternului politic.

în continuare, raportorul s-a referit 
la problema folosirii pirghiilor si 
mecanismelor economice ca metodă 
principală de conducere și reglemen
tare a activității economice in con
dițiile noii abordări economice. Este 
nevoie de o abordare politică, de na
tură să asigure inviolabilitatea drep
turilor colectivelor și verigilor infe
rioare, a fiecărui om al muncii. Îm
potriva incercărilor do reglementare 
birocratică, împotriva hotăririlor ar
bitrare ale instanțelor superioare. O 
astfel de concepție înseamnă in 
primul rind a ridica pe o treaptă ca
litativ nouă rolul conducător al P. C. 
Bulgar in. întreaga activitate a sis
temului politic al societății.

posibilități egale tuturor oa- 
muncii, raportorul a sub- 
cel care muncește mai bine 
o recompensă mai mare si

Relevînd că sistemul politic ga
rantează ...... . ..
menilor 
liniat că 
primește 
se .bucură de aprecierea societății. 
„Ce poate fi mai. bun, mai socialist 
și mai democratic decîi faptul că 

• există muncitori din industrie si lu
crători din agricultură cu retribuții 
de niveluri ministeriale**, a subliniat 
T. Jivkov.

Raportorul a vorbit despre dezvol
tarea continuă a democrației econo
mice. despre creșterea rolului perso
nalității și colectivului de muncă in 
organizarea și conducerea •activității 
economice. Este necesar să crească și 
mai mult rolul consiliilor economice 
în organizații, al comitetelor econo
mice în întreprinderi, deoarece ele 
exprimă opinia, interesele si poziția 
colectivului. Relevînd că. in condi
țiile noii abordări economice, con
strângerea economică își îndeplinește 
rolul numai atunci cînd de cealaltă 
parte există și -stimulentul material 
și moral, în Raport se spune : sporind 
rolul stimulentelor materiale, noi nu 
diminuăm cîtuși de puțin rolul si 
importanta stimulentelor morale. în
tre ele există o unitate dialectică.

Todor Jivkov s-a referit, de. ase
menea. la problema informării mase
lor populare și la consultarea aces
tora, a opiniei publice. Cetățeanul 
bulgar are dreptul să fie informat cu 
promptitudine cu privire Ia activita
tea organelor de stat și obștești. Statul 
socialist esto puternic Prin conștiința 
maselor, așa cum se exprima Lenin. 
Există probleme care sint și vor ră
mîne secrete de stat. Dar acestea 
reprezintă o mică parte din treburile

■ statale, și ele sint puse sub un con
trol de partid de nădejde. Restul pro
blemelor nu sint și nu pot să con
stituie secrete pentru cetățenii patriei 
noastre

Trebuie să se facă un. nou pas 
înainte în politica de cadre a siste
mului nostru politic — domeniu în 
care avem realmente mari succese — 
a spus raportorul. El a subliniat ne
cesitatea de'.a se manifesta o deo
sebită preocupare pentru selecționa
rea și pregătirea de cadre de condu
cere din rîndul celor fără de partid, 
în Bulgaria există mii de oameni 
care, din punctul de vedere al con
cepției lor despre lume și al moralei, 
pot fi denumiți comuniști fără de 
partid, multi dintre ei fiind repre
zentanți ai celor mai instruite și ca
pabile cercuri ale societății. Acestora 
trebuie să li se deschidă mai larg 
calea spre organele de conducere.

In continuare au fost abordate 
unele probleme concrete în domeniul 
perfecționării sistemului politic și 
dezvoltării continue a democratici 
socialiste. S-a arătat, astfel, că este 
necesar să crească rolul Adunării 
Populare Și al deputatului în Adu
narea Populară, rolul Consiliului 
de Stat, al Consiliului de Miniș
tri și al diferitelor ministere, al 
organelor județene ale puterii 
populare în funcționarea sistemului 
politic. De ele depind in mare mă
sură o mai mare suplețe și eficiență 
ale acestui sistem, asigurarea dezvol
tării lui democratice, in conformitate 
cu noile sarcini, cu interesele po
porului. Au fost precizate, de aseme
nea, unele sarcini concrete legate do 
activitatea și dezvoltarea sistemelor

■ juridic și al procuraturii.
La noi — se spune în. continuare în 

Raport — în sistemul politic al socia
lismului ocupă un loc important Uni
unea Populară Agrariană Bulgară 
(U.P.A.B.). In perioada care s-a scurs, 
P.C.B. și U.P.A.B, au conlucrat, ca 
întotdeauna pină acum. în deplină 
înțelegere reciprocă si colaborare pen
tru rezolvarea sarcinilor construirii 
socialismului dezvoltat și ale luptei 
pentru pace în întreaga lume. P. C. 
Bulgar apreciază coeziunea și unita
tea de acțiune cu U.r.A.B. ca avind 
o importantă excepțională pentru 
dezvoltarea -și functionarea sistemu
lui politic. P. C. Bulgar are toate te
meiurile să prevadă că U.P.A.B. va 
avea un rol și mai activ in viața eco
nomică și politică, in lichidarea defi
ciențelor agriculturii, în rezolvarea 
problemelor autoaprovizionării siste
melor teritoriale.

Referindu-se la activitatea Frontu
lui Patriei — cea mai largă organi
zație politico-obștească — raportorul 
a subliniat că acesta îndeplinește im
portante sarcini practice pentru popu
lație și țară. îi Unește și mai strins 
pe comuniști, pe membrii U.P.A.B., 
întregul popor bulgar în jurul politicii 
partidului.

P. C. Bulgar a acordat întotdeauna 
o mare atenție și a avut o atitudine 
de mare grijă față do activitatea sin
dicatelor bulgare. Acestea au fost in
vestite cu importante funcții sociale, 
pe care, în linii generale, le îndepli
nesc cu succes, a spus T. Jivkov. Sin
dicatele trebuie să-și dezvolte și Să-și 
îmbogățească rolul do organizator si 
conducător al întrecerii și al efortu-' 
iilor oamenilor muncii, rolul de apă
rător al intereselor omului muncii și 
colectivului de muncă.

T. Jivkov a subliniat 
partidului 
unitar de 
ridicare a 
somolului,

Situația 
ne. obligă 
pare permanentă, să acordăm atenția 
și mijloacele necesare consolidării 
puterii de apărare a țării, să ridicăm 
capacitatea de luptă a armatei poou- 
lare bulgare, să perfecționăm activi
tatea organelor Ministerului Aface
rilor -Interne. Ostașii bulgari. în front 
unit cu ostașii invincibilei Armate 
sovietic^, ai altor țări socialiste

că C.C. al 
a elaborat un program 

muncă cu tineretul, de 
nivelului activității Com- 

conform noilor sarcini, 
internațională complexă 

să manifestăm o preocu-

SOFIA 1. — De la trimisul nostru.
Al. Câmpeanu : Miercuri. în cadrul 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar, au continuat 

• dezbaterile asupra Raportului de 
activitate al Comitetului Central si 
sarcinile partidului în perioada ur
mătoare. prezentat de tovarășul Țodbr 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B.. precum și asupra Raportului 
Comisiei Centrale de Control și Re
vizie.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar.

Vorbitorii au împărtășit din expe
riența organizațiilor de partid pe 
care le reprezintă și au relevat sar
cinile ce le revin pentru înfăptuirea 
noilor obiective pe ‘care si le pro
pune țara pe planul dezvoltării for
țelor de producție, stiintei si culturii, 
perfecționării întregii activități so
ciale. Din luările de cuvint s-a des
prins preocuparea pentru dezvol- 

participante la Tratatul de la Var
șovia, stau neclintiți -- la granițele 
patriei —• ca strajă sigură cuceririlor 
socialiste și muncii pașnice a po
porului.

Subliniind că P.C. Bulgar se pre
zintă ia cel de-al XII-lea Congres al 
său unit în jurul liniei generale din 
aprilie, cu poziții clare in principa
lele probleme teoretice, îmbogățit cu 
experiența nouă, acumulată in dece
niul care a trecut, cu o capacitate 
sporită de a conduce eu succes con
strucția societății socialiste dezvol
tate, Raportul relevă că dezbaterea 
asupra Proiectului Tezelor congresu
lui a cuprins întregul popor.

In continuare s-a relevat preocu
parea C.C. al P. C. Bulgar pentru 
îmbunătățirea compoziției calitative 
a partidului. Un rol important in 
consolidarea rîndurilor partidului l-a 
avut preschimbarea carnetelor de 
partid. Subliniind că majoritatea co
muniștilor au trecut cu cinste veri
ficarea, in Raport se spune: nu am 
procedat la epurări. In postida-acestui 
fapt, in perioada la care se referă 
Raportul au fost excluși sau au ieșit 
din partid. 38 452 de persoane, care 
nu întruneau calitățile necesare sau 
își pierduseră dreptul de a se numi 
comuniști. Totodată. în rîndurilo 
partidului au intrat 108 065 noi mem
bri. Astăzi, P. C. Bulgar reunește în 
rîndurile sale 825 876 comuniști. Din 
membrii P. C. Bulgar primiți in 
partid în perioada ta care se referă 
Raportul, peste 50 la, sută stat munci
tori, 76 la sută sini sub 30 de ani, 
84 la sută au pregătire medie, su
perioară — incompletă sau superioa
ră. Coloana vertebrală a P.C. Bulgar 
o constituie clasa muncitoare cu cei 
352 649 de reprezentanți. în legătură 
cu aceste probleme, Raportul subli
niază că în stabilirea criteriilor 
de primire a noi membri în P. C. 
Bulgar trebuie să se tină seama de 
serioasele schimbări intervenite in 
condițiile revoluției tehnico-științifice 
in structura socială si de clasă a so
cietății. în cultura și pregătirea pro
fesională a clasei muncitoare.

Relevînd priceperea sporită a orga
nelor și organizațiilor ele, partid de 

• a aborda politic problemele condu
cerii activității sociale, Raportul 
arată: toate acestea contribuie la 
dezvoltarea in continuare a P. C. 
Bulgar, ca organism social viu, la 
creșterea rolului său conducător în 
edificarea socialismului dezvoltat. 
Problemele pc care urmează să le re
zolvăm după congres sint cu mult mai 
complexe și da mai maro amploare. 
Ele impun desfășurarea unei activi
tăți politice și organizatorice pe baza 
unei priceperi mereu crescînde, a 
competentei și creativității tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
ale partidului in ansamblu. Centrul 
firesc, mediul social ta care vor fi 
rezolvate sarcinile noi, mai com
plexe, îl constituia organizațiile de 
bază ale partidului.

în legătură cu sarcinile muncii 
ideologice în perioada următoare, ra
portorul s-a oprit asupra următoare
lor probleme : sporirea spiritului o- 
ferțsiv si a combativității muncii 
ideologice ; afirmarea muncii ideolo
gice ca principală formă a legăturii 
spirituale dintre partid și popor. EI 
a menționat că noua problematică 
impune schimbări serioase ta con
ținutul Și stilul propagandei și agi
tației. Vorbitorul a subliniat că este 
necesară îmbunătățirea propagandei 

' marxișm-leninismului, a cuceririlor 
sale actuale, că este necesar să se 
urmărească permanent evoluția si
tuației internaționale, care să fie ex
plicată ; sarcina primordială rămîne 
si in viitor lupta argumentată și in
transigentă împotriva propagandei 
burgheze, împotriva abaterilor de ta 
concepția socialismului științific.

Activitatea intensă a poporului și 
a Partidului Comunist Bulgar in con
struirea societății socialiste dezvolta
te s-a desfășurat intr-o situație in
ternațională complexă, contradictorie 
șl în continuă schimbare. a spus ta 
continuare tovarășul Todq- Jivkov. 
Relevînd remarcabilele succese ale 
cauzei păcii și destinderii in dece
niul care a trecut, 
amintit inițiativele 
U.R.S.S. și ale altor țări socialiste, 
inițiative care s-au transformat in 
factori pozitivi de afirmare a spiritu
lui do pace. Totodată, a subliniat el. 
problema păcii devine tot mai mult 
o problemă și o preocupare a po
poarelor înseși. Avind în vedere suc
cesele orientării spre pace și destin
dere, nu se poate» să, nu fie apreciate 
în mod pozitiv realismul și abordarea 
corespunzătoare de care dau dovațlă 
o serie de oameni politici din condu
cerea statelor capitaliste, contribuția 
lor la rezolvarea Problemelor taleri 
naționale actuale.

Primul secretar al C.C. al P.C. Bul
gar a arătat că în deceniul trecut 
omenirea a înaintat spre socialism și 
comunism. Au fost obținute maci 
succese în dezvoltarea economiei, ști
inței. culturii, in ridicarea nivelului 
de trai al popoarelor țărilor socialiste. 
Cgnttauă să se afirme și să se dez
volte un nou tip dc relații, de prie
tenie. solidaritate, asistentă reciprocă . 
intre țările frățești, aceasta consti
tuind forța coeziunii la lupta comună 
pentru construirea aodalismului si 
comunismului. Unitatea Și coeziunea 
țărilor socialiste, activitatea lor în
dreptată spre atingerea telului comun, 
acțiunile lor unite Pe arena interna
țională. colaborarea frățească a tor
telor lor armate le sporesc puterea.

în continuare. Todor Jivkov a ară
tat că mișcarea comunistă mondială, 
in ansamblu,: se dezvoltă cu •’succes. 
Mișcarea noastră își are si probleme
le sale, deosebirile sale, dar nu acest 
lucru este principalul ce o earaeteri- 

• zează. Principalul lucru constă în 
aceea că unitatea sa se întărește, că 
forța sa în lupta spre telul comun 
crește continuu.

vorbitorul a 
concrete ata

tarea economiei naționale ne calea 
introducerii cuceririlor stiintei si 
tehnicii, extinderii mecanizării și au
tomatizării proceselor de producția, 
valorificării la nivel superior a ma
teriilor prime, ca si pe calea / unei 
mai bune organizări a muncii.

Oprindu-se asupra unor neajunsuri 
ce se manifestă în diferite sectoare 
de activitate, vorbitorii au subliniat 
voința comunistiTor. a tuturor oarne-

★

Tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, a primit 
pe conducătorii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești din țările 
socialiste participante la cel de-al 
XII-lea Congres al P. C. Bulgar.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al

Toate eforturile pe arena Interna
țională au fost îndreptate spre dez
voltarea procesului de destindere, 
consolidare a păcii generale și crearea 
de condiții internaționale favorabile 
edificării socialismului dezvoliat. în 
perioada ta caro se referă Raportul, 
principala atenție in activitatea ex
ternă a Partidului Comunist Bulgar a 
fost orientată spre dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare fră
țească cu partidele și popoarele din 
țările socialiste, a arătat tovarășul 
Todor Jivkov, mentionînd ta acest 
context și bunele raporturi cu Româ
nia. S-au întărit relațiile și contactele 
noastre la toate nivelurile, au crescut 
proporțiile și au fost diversificate for
mele de colaborare economică, s-au 
extins relațiile tehnico-științifice, au 
sporit schimburile culturale, s-a îm
bogățit cunoașterea reciprocă intre 
popoarele noastre.. Putem spune că 
relațiile noastre cu țările socialiste 
l'rătești s-au ridicat la un nivel nou, 
mai înalt. Libertatea și independența 
noastră, dezvoltarea noastră multila
terală sint legato in cel mai strins 
mod de soarta țărilor socialiste — a 
prietenilor noștri fideli și dezintere
sați. Facem și vom face totul pentru 
întărirea alianței noastre politice și 
de apărare — Organizația Tratatului 
de 1a Varșovia.

în continuare în Raport se exprimă 
sprijinul și solidaritatea frățească cu 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez și 
cu toți adevărații patrioti polonezi, 
profunda încredere că partidul co
muniștilor polonezi, poporul polonez 
vor scoate Polonia din criză și vor 
asigura în continuare dezvoltarea so
cialistă cu succes a Republicii Popu
lare Polone.

Piatra unghiulară a activității noas
tre in perioada raportată — a decla
rat tovarășul Todor Jivkov — a con- 
stituit-o întărirea multilaterală a re
lațiilor frățești cu P.C.U.S., cu statul 
sovietic, cu poporul sovietic.

Oprindu-se asupra situației din 
Balcani, vorbitorul a menționat că 
in actuala situație internațională, 
care a devenit mai complexă,, se 
poate aprecia că în această re
giune domnește, relativ, liniștea. 
Relevînd preocuparea Bulgariei la 
dezvoltarea relațiilor cu toate ță
rile balcanice, Todor Jivkov a’ 
declarat în acest context : Se dez
voltă cu succes relațiile noastre mul
tilaterale cu Republica Socialistă 
România. Este vorba despre relații 
între două țări frățești, participante 
la Tratatul de la Varșovia și la Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
legate prin Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală.

în același timp, primul secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar s-a referit la re
lațiile R. P, Bulgaria cu celelalte 
tari din Balcani, subliniind că partea 
bulgară este dispusă ca, în spiritul 
Actului final de la Helsinki, să sem
neze- acorduri băaterale cu statele 
vecine, acorduri care să cuprindă 
un Cod de relații de bună vecinătate, 
să prevadă renunțarea la pretenții 
teritoriale, neadmiterea folosirii te
ritoriilor țărilor-semnatare ale acor
dului in scopuri și.. uirtiuni dușnWw» i, ,1
noase ale unei țări împotriva celei
lalte. Prin politica sa externă in 
Balcani, a arătat vorbitorul. Repu
blica Populară Bulgaria va face tot 
ceea ce este necesar pentru afir
marea păcii și înțelegerii, a încre
derii și a prieteniei, pentru dezvol
tarea colaborării cu toate țările și 
popoarele balcanice.

T. Jivkov s-a referit apoi la rela
țiile active ale Bulgariei cu statele 
capitaliste. . relații bazate pe princi
piile coexistenței pașnice, Ia progre
sele înregistrate în cadrul re
lațiilor reciprow! cu țările în curs 
de dezvoltare. El a expus poziția 
Bulgariei tată de conflictul iraniano- 
irakian, subliniind că războiul .tre
buie să înceteze, iar problemele li
tigioase să fie rezolvate prin tra
tative.

Raportorul a reafirmat solidaritate* 
poporului bulgar cu lupta popoarelor 
pentru libertate și independentă na
țională. El s-a pronunțat în sprijinul 
propunerii lui L. 1. Brejnev eu pți- , 
vire la convocarea unei conferințe 
internaționale in problema Orientu
lui Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților interesate. S-a dat o înaltă 
apreciere mișcării țărilor nealiniate. 
Un rol important pentru slăbirea în- 
«iordării in lume si pentru promova
rea destinderii revine mișcării tarilor 
nealiniate. Republica Populară Bul
garia acordă o înaltă apreciere con
tribuției sale de pînă acrim in lupta 
împotriva reacțiunii șl imperialismu
lui, pentru consolidarea păcii mon
diale și a înțelegerii intre popoare.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar a arătat că lărgirea și adin
cirea continuă a colaborării multila
terale între P.C. Bulgar și celelalte 
partide comuniste și muncitorești 
frățești constituie una din principa
lele direcții ale activității acestuia. 
Partidul Comunist Bulgar acționează 
pentru întărirea continuă a unității 
și coeziunii comuniștilor. Dentru un 
amplu schimb de experiență, pentru 
dezbaterea colectivă a unor proble
me noi și imperioase ale evolutisi 
mondiale, ale luptei clasei muncitoa
re internaționale pentru pace și so
cialism.

In încheiere, tovarășul Todor Jivkov 
a subliniat: Stat uriașe cuceririle 
noastre din anii care au trecut după 
victoria revoluției socialiste de la 
9 septembrie și. îndeosebi, din ultimul 
deceniu. Este un sentiment legitim 
de mîndric comunistă si patriotică, 
ce ne umple inimile în aceste zile 
de congres. Toate acestea sint foarte 
frumoase. Dar cel mai frumos dintre 
toate poate este spiritul de căutări 
creatoare, de.noi soluții, mai bune, de 
noi orizonturi, acel spirit revoluționar 
novator care este caracteristic Parti
dului Comunist Bulgar.

*

mersul ferm al 
făurire a . noii

salutat de repre-

nilor muncii de a Înfăptui obiectivele 
dezvoltării economico-sociale. trasate 
pentru actualul cincinal si pînă în 
1990, de a asigura 
întregii opere de 
orîndulri.

Congresul a fost 
zentanții unor partide comuniste și 
muncitorești 
să participe 
comuniștilor

de peste hotare Invitați 
la marele . forum al 
bulgari.

♦
P.C.R.. conducătorul delegației parti
dului nostru, a transmis, cu acest 
prilej, tovarășului Todor Jivkov un 
•salut tovărășesc și urări de succes 
in desfășurarea lucrărilor' congre
sului.

Mulțumind, tovarășul Todor Jivkov 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate $1 de țoi succese 
ta activitatea pe care o desfășoară-
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Reglementarea pe cale pașnică a problemelor 
litigioase, preocupare constantă a României, 

a președintelui Nicolae Ceausescu 
Intervenfia reprezentantului țării noastre in Comitetul special al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— La New York își- desfășoară lu
crările Comitetul special al Na
țiunilor Unite pentru întărirea efica
cității principiului nerecurgerii la 
forță în relațiile internaționale. Potri
vit mandatului conferit de, Adunarea 
Generală a O.N.U., comitetul are 
ca obiectiv elaborarea unui Tra
tat universal asupra nerecurgerii la 
forță în relațiile internaționale sau 
formularea altor recomandări in acest 
domeniu. După cum este cunoscut. 
Uniunea Sovietică a prezentat, în 
acest sens, un proiect de tratat.

România s-a pronunțat in mod 
constant în numeroase ocazii și fo
ruri internaționale, inclusiv in ca
drul comitetului, din care face parte, 
pentru încheierea unui Tratat uni
versal de nerecurgere la forță, care 
Bă asigure aplicarea acestui princi
piu, fără nici o excepție, în relațiile 
dintre toate statele, in toate dome
niile și în orice împrejurări, să con
tribuie la eliminarea definitivă a re
curgerii la forță din viața interna

țională. în intervenția sa în cadrul 
dezbaterilor generale, reprezentantul 
român a prezentat pe larg poziția și 
preocuparea constantă a tării noas
tre, a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
privind necesitatea adoptării de mă
suri liotărite pentru eliminarea folo
sirii forței din relațiile internaționa
le. pentru rezolvarea tuturor proble
melor litigioase pe cale pașnică, prin 
tratative, inclusiv prin adoptarea de 
tratate universale care să cuprindă 
principii și norme obligatorii pentru 
toate statele.

Delegatul român a susținut necesi
tatea imperioasă a -întăririi eficien
ței- principiului nerecurgerii la forță 
și lâ amenințarea cu forța, în condi
țiile actuale ale agravării situației 
internaționale, ale creșterii cursei 
înarmărilor, îndeosebi nucleare, ce
rința unirii eforturilor tuturor state
lor pentru combaterea tendinței cres- 
cînde de recurgere la forță, la mij
loace militare în raporturile interna
ționale.

în context, el s-a referit pe larg la 
inițiativele României in domeniul 
reglementării pașnice a diferendelor, 
subliniind importanța adoptării cit 
mai urgente in cadrul O.N.U. a unei 
declarații care să consacre angaja
mentul solemn al tuturor statelor de 
a soluționa în mod exclusiv prin 
mijloace pașnice orice litigii dintre 
ele, ca un pas spre elaborarea unui 
tratat internațional in acest sens.

Reprezentantul român s-a pronun
țat, totodată, pentru examinarea 
atentă a propunerilor prezentate de 
un număr de țări nealiniate, care 
reprezintă o contribuție deosebit de 
utilă la definirea situațiilor de folo
sire a forței și la interzicerea cit mai 
completă a oricăror forme de ame
nințări, presiuni, constrîngeri politi
ce, economice sau în alte domenii, 
care pun în pericol independența și 
suveranitatea statelor, pacea și secu
ritatea mondială. Aceste propuneri 
vor face in continuare obiectul exa
minării în cadrul unui grup de lucru 
al comitetului.

BUDAPESTA

Depuneri de coroane la mormintele ostașilor români 
câzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 36-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă, miercuri, la cimitirul Ra- 
kosliget din Budapesta a avut loc 
ceremonia depunerii de coroane la 
mormintele ostașilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei. 
Au fost intonate imnurile de stat ale 
României și Ungariei. O gardă mi
litară a prezentat onorul.

Au fost depuse coroane din partea 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, Consiliului de Miniștri, Ministe
rului Apărării, Comitetului orășenesc 
Budapesta al Partidului Muncitoresc

Socialist Ungar. Frontului Popular 
Patriotic, Consiliului orășenesc Buda
pesta, precum și buchete de flori 
din partea pionierilor și oamenilor 
muncii din capitala ungară. De ase
menea, a fost depusă o coroană de 
flori din partea corpului diplomatic 
acreditat la Budapesta.

Din partea Ambasadei române a 
fost depusă o coroană de flori de 
către Victor Bolojan, ambasadorul 
României în R.P. Ungară.

Au fost de față reprezentanți ai 
Mihistertiluj -Afacerilor Externe și 
altor instituții și întreprinderi, cetă
țeni ai capitalei ungare.

LUCRĂRILE CONGRESULUI P. C. BULGAR
Cuvintul de salut

al reprezentantului P. C. R.

In pregătirea Conferinței Națiunilor Unite 
pentru sursele noi și regenerabile de energie

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au început lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comitetului pre
gătitor al Conferinței O.N.U. pentru 
sursele noi și regenerabile de energie, 
ce urmează să se desfășoare la 
Nairobi.

Luind cuvintul în dezbateri, secre
tarul general al conferinței. Enrique 
V. Iglesias, a subliniat importanta 
deosebită a viitoarei reuniuni pentru 
toate statele. în primul rînd pentru 
rezolvarea problemelor energetice ale 
țărilor în curs de dezvoltare. El a 
apreciat că domeniile fundamentale 
asupra cărora se cer concentrate efor
turile in viitonil imediat sint pregă
tirea Si examinarea unui proiect de

program mondial de acțiune privind 
punerea la punct și dezvoltarea sur
selor noi și regenerabile de energie.

.Președintele comitetului pregătitor, 
Makoto Tăniguki (Japonia), a apre
ciat. de asemenea, că. pe termen 
scurt, preocupările se cer concentrate 
in principal asupra creării unor 
surse de energie în zonele rurale _ în 
țările în curs de dezvoltare, acordîn- 
du-se cea mai mare atenție utilizării 
tehnologiilor imediat disponibile și 
aplicabile. aSa cum sînt cele bazate 
pe folosirea lemnului, mangalului si 
turbei, microcentralele hidroelectrice, 
instalațiile simple de captare a ener
gici solare, biomasa și energia geo- 
termală.

Proiecte și obiective social-economice 
în țările în curs de dezvoltare

Sprijin cauzei drepte
LUSAKA 1 (Agerpres). — în Comu

nicatul comun publicat în urma vizitei 
la Lusaka a președintelui Algeriei, 
Chadli Bendjedid. la invitația pre
ședintelui Zambiei, Kenneth Kaunda, 
se relevă necesitatea întăririi coope
rării multilaterale și a unității de 
acțiune a țărilor din Africa. Părțile 
și-au exprimat sprijinul deplin fată 
de lupta armată desfășurată de 
poporul namibian și fată de lupta 
împotriva apartheidului a poporului 
din Republica Sud-Africană. Cei doi 
șefi de stat — se arată în comunicat 
— și-au manifestat încrederea in ca
pacitatea mișcării de nealiniere de a 
acționa In direcția realizării aspira
țiilor popoarelor pentru pace, li-

a poporului namibian
bertate. independentă și justiție si a 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale.

DELHI 1 (Agerpres). — Președin
tele Tanzaniei, Julius Nyerere, aflat 
în vizită la Delhi, și primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, au efec
tuat un schimb de vederi asupra 
relațiilor bilaterale, abordînd. tot
odată. o serie de aspecte ale situa
ției internaționale actuale critice. 
Premierul indian a reafirmat spri
jinul ferm al țării sale fată de cauza 
luptei pentru libertate în Africa. în 
special a poporului namibian, și a* 
relevat necesitatea unor contramă- 
suri ferme împotriva forțelor apart
heidului și discriminării rasiale.

Lovitură de stat militară în Thailanda

MAPUTO.- Unul din cele mai im
portante proiecte din Mozamtric desti
nat utilizării potențialului cursurilor 
de apă este construirea în bazinul 
fiului Pungue. din provincia Sofala. 
a unui sistem hidroenergetic. Pe acest 
riu se vor construi un baraj cu o 
înălțime de 60 metri și o hidrocen
trală. Apa din Iacul de acumulare va 
servi la irigarea unei suprafețe de 
80 000 hectare; din care cea mai mare 
parte va fi afectată cultivării bana
nierilor. în acest perimetru irigabil 
va fi stabilită o unitate-pilot. care va 
furniza materialul săditor necesar 
plantațiilor de bananieri.

KUALA LUMPUR. Planul decenal 
de creștere a producției de carne și 
lapte care se înfăptuiește în prezent 
in Malayezia prevede ca. pinâ în 
1990. să se satisfacă in proporție de 
50 la sută necesarul intern în acest 
domeniu. Potrivit datelor comunicate 
de Ministerul Agriculturii din Mala
yezia, această tară importă în Pre
zent 80 la sută din necesarul de pro
duse lactate și 40 la sută din produ
sele din carne.

CIUDAD DE PANAMA. în Panama 
• intrat în funcțiune o fabrică de în
grășăminte chimice, care va furniza 
produse pentru 15 000 de ferme agri
cole. Situată în provincia centrală. 
Cocle, fabrica a costat 2.5 milioane 
dolari, urmind să aibă o producție

inițială de 16 000 tone îngrășăminte, 
în faza finală, acest obiectiv va pro
duce 90 000 tone îngrășăminte, o 
parțe din producție urmind să fie 
exportată.

SALISBURY. Cu prilejul unei vi
zite în Zimbabwe, ministrul comer
țului exterior al Mozambicului, Sa- 
lamao Munguambe, a semnat o 
serie de acorduri comerciale des
tinate dezvoltării colaborării eco
nomice dintre cele două țări a- 
fricane. Astfel, în baza acestor acor
duri, Zimbabwe va exporta în Mo- 
zambic materiale de construcții, ma
șini industriale și agricole și va im
porta lemn, petrol, sare, pește si 
altele.

RANGOON. A început campania 
de vară pentru alfabetizare. Peste 
7 000 de studenți s-au înscris în de
tașamentele de voluntari care. în 
timpul vacantei de vară, vor preda 
la cursurile de alfabetizare ce se or
ganizează în 33 de districte ale Bir- 
maniei. Începînd cu anul 1962, activi
tatea pentru lichidarea neștiinței de 
carte a căpătat caracterul unei cam
panii naționale. în perioada respec
tivă, peste 1 200 000 de persoane au 
învățat să scrie și să citească. Suc
cesele dobîndite de Birmania în 
campania de alfabetizare au fost 
distinse cu un premiu special al 
UNESCO.

Sub genericul „NU ARMELOR NU
CLEARE IN PORTUGALIA !“, la Lisa
bona a fost difuzat un afiș-manifest, 
editat cu prilejul amplei manifestații 
desfășurate în capitala țării împotri
va amplasării și tranzitării prin teri
toriul portughez a armelor de distru
gere in masă. La manifestație au 
participat reprezentanți ai diferitelor 
partide politice și organizații obștești, 

oameni de știință și cultură

BANGKOK 1 (Agerpres). — în 
urma unei lovituri de stat militare, 
condusă de generalul Sânt Chitpa
tima. comandant-șef adjunct al ar
matei terestre, guvernul thailandez ăl 
premierului Prem Tinsulanonda a fost 
răsturnat miercuri dimineața, a anun
țat postul de radio thailandez. citat 
de agențiile internaționale de presă. 
Autorii loviturii de stat, desfășurată 
fără vărsare de sînge. aparțin forțe
lor armate terestre, aviației, marinei 
și poliției. Generalul Chitpatima va 
conduce un Comitet Revoluționar, 
fiind asistat de generalul Vasin 
Issara. de amiralul Samuth Sahanavi, 
șef al marinei, și de generalul Pha- 
nieng Katarat. șef al forțelor aeriene. 
Comitetul Revoluționar — care și-a 
afirmat sprijinul față de monarhia 
thailandeză — a dispus dizolvarea 
guvernului și a parlamentului, pre
cum și abrogarea Constituției. Postul 
de radio național a afirmat că ge
neralul Chitpatima a preluat puterea 
..din cauza conflictelor politice din 
țară și a instabilității situației1'. Agen
ția Reuter amintește că. luna trecută, 
la Bangkok fusese instalat un nou

guvern de coaliție, după ce mai 
mulți membri ai cabinetului își pre
zentaseră demisia. Șefii unităților mi
litare au primit ordinul de a-si men
ține trupele în cazărmi. Comitetul 
Revoluționar a declarat că Thailanda 
va respecta toate acordurile si trata
tele încheiate cu alte țări, va respecta 
Carta O.N.U.

Agențiile de presă relatează însă 
că situația se menține confuză. Ast
fel, postul de radio Korat. mențio
nează că generalul Prem Tinsulanon
da, aflat în prezent la baza militară 
Suranare, in nord-estul țării, la 240 
km de Bangkok, a declarat că nu a 
demisionat din funcție și va lupta 
împotriva autorilor loviturii militare 
de stat. El a adăugat că în acest sens 
a și stabilit la Centrul militar din 
provincia Sakhonnakorn „o bază o- 
perațională". De asemenea, stația de 
radio Korat, citată de agenția France 
Presse, a transmis că reprezentanți 
ai armatei aerului și marinei thai- 
landeze ar fi anunțat miercuri seara 
că il sprijină în continuare pe gene
ralul Prem Tinsulanonda, considerîn- 
du-1 prim-ministru al țării.

Activitatea la bordul complexului orbital 
„Saliut-6”-„Soiuz T-4”

MOSCOVA 1 (Ager
pres). — Cosmonauta 
sovietici Vladimir Ko- 
calionok și Viktor Sa- 
oinih încheie cea de-a 
treia săptămină la bor
dul complexului or
bital „Saliut-6" — „So- 
iuz T-4“. După cum 
informează agenția 
T.A.S.S.. in această 
perioadă echipajul a e- 
fectuat o serie de veri
ficări ale sistemului de 
bord al stației. înlo

cuind unul dintre 
blocurile de regenerare 
a apei, au curățat ven
tilatoarele sistemului 
de regularizare a tem
peraturii. In programul 
de cercetări biologice 
au fost urmărite evo
luțiile din sistemele 
„Oazis", „Vazon“ "și 
„Malahit".

Miercuri a fost pre
văzută o corecție a 
traiectoriei complexu
lui orbital, folosindu-se

sistemul tmotor al na
vei „Soiuz T-4". In a- 
ceeași zi 'a conti
nuat experimentul la 
minifurnalul electric 
„Splav", în scopul ob
ținerii de monocns- 
tali semiconductor din 
dombinafia cadmiu- 
mercur-telur.

Starea sănătății cos- 
monauților este bună, 
iar activitățile la bor
dul complexului or
bital continuă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• in sudul Libanului continuă 
tirurile artileriei israeliene și 
milițiilor conservatoare li
baneze • Comando israelian 
infiltrat într-un sat libanez

BEIRUT 1 (Agerpres). — Ca ur
mare a tirurilor artileriei israeliene 
și a milițiilor conservatoare libaneze 
conduse de maiorul disident Saad 
Haddad, ca și a incursiunilor unor 
unități armate israeliene în sudul Li
banului, 11 persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 26 au fost rănite în 
ultimele 48 de ore, relatează agenția 
France Presse, citind observatori din 
regiune.

Pentru a șasea zi consecutiv, 
miercuri au continuat raidurile și 
tirurile de artilerie israeliene și ale 
milițiilor conservatoare asupra ora
șului Tyr și a regiunii Nabatiyeh. 
Miercuri în zori, un comando israe
lian s-a infiltrat în satul libanez 
Touline, controlat de Forța Interima
ră a Națiunilor Unite în Liban 
(U.N.I.F.I.L), dinamitînd patru case 
și evacuîndu-le locuitorii, menționea
ză un purtător de cuvînt al forțelor 
comune palestiniano-progresiste li
baneze. Două persoane au fost uci
se. alte două rănite, menționează 
aceeași sursă.

Proteste împotriva măsurilor de represiune 
adoptate de autoritățile de Ia Seul

SEUL 1 (Agerpres). — Peste 300 
de studenți de la Universitatea Song- 
vungwan din Seul au demonstrat, 
marți. în semn de protest față de 
măsurile antidemocratice ale guver
nului sud-coreean împotriva studen
ților și a populației. Ei au lansat 
manifeste in care denunțau „alege
rile" prezidențiale și legislative re
gizate de autorități, apreciindu-le 
frauduloase și, în consecință, nule și 
fără efect — transmite agenția 
A.C.T.C.

★
în Coreea de Sud, Tribunalul su

prem a pronunțat marți sentința de 
condamnare la moarte pentru trei 
persoane, iar alte șapte au primit’ 
pedeapsa) cu închisoare pe viață. Toți 
cei 10 inculpați au fost învinuiți de 
participare la răscoala populară îm
potriva regimului dictatorial, desfă
șurată anul trecut în orașul Kwangju. 
Aceeași instanță a sancționat, tot-

SEUL 1 (Agerpres). — în Coreea 
de Sud s-au încheiat manevrele mili
tare „Team Spirit 81“ desfășurate, 
timp de două luni, în comun de for
țele armate americane și sud-coree- 
ne. După cum s-a mai relatat, aces
tea au fost cele mai marț exerciții 
militare efectuate vreodată în Extre
mul Orient, la ele participînd 100 000 
de soldați ai Coreei de Sud și peste

odată.'o hotărîre anterioară a tribu
nalului militar de condamnare a 
unui număr de 72 de patriot! la în
chisoare pe termene variind între 3 
si 15 ani. Agențiile internaționale de 
presă amintesc că, în vara anului 
trecut, armata regimului de la Seul 
a intervenit cu cruzime împotriva 
populației din orașul martir Kwangju, 
în urma, acțiunilor ai-matei, care a 
folosit tancuri și aviație, au fost 
ucise peste 300 persoane neînarmate, 
in timp ce alte cîteva mii au "fost 
rănite.

Sentințele deosebit de aspre ale 
Tribunalului suprem din Coreea de 
Sud, sfidind cererile populației de 
punere în libertate a inculpaților, 
pun încă o dată în evidență faptul 
că actualii guvernanți de la Seul 
încearcă să intimideze pe cei ce 
luptă pentru instaurarea democrației 
si înlăturarea regimului de dictatu
ră. să-și mențină, in continuare, pu
terea plin teroare.

*
60 000 din partea S.U.A., scopul lor 
fiind — așa cum menționează agen
țiile de presă — de a demonstra ca
pacitatea de luptă a trupelor parti
cipante. Acțiunea contravine intere
selor popoarelor din această zonă a 
lumii, avînd, totodată, ca efect men
ținerea unei stărj de tensiune .în Co
reea, in pofida protestelor exprimate 
de întregul popor coreean.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceatlșescu, tovară
șul Iosif Banc, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. conducătorul delegației 
partidului nostru, a transmis delega- 
ților la cel de-al XlI-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar, tu
turor comuniștilor și oamenilor 
muncii din Republica Populară 
Bulgaria cele mai cordiale salu
tări tovărășești, mesajul de prie
tenie și solidaritate din partea 
comuniștilor, a întregului popor ro
mân. Comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră -- a arătat el — urmă
resc cu viu interes și se bucură sin
cer de marile succese obținute de 
poporul bulgar în înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist de edi
ficare a societății socialiste dezvol
tate în Republica Populară Bulgaria. 
Realizările remarcabile obținute de 
oamenii muncii bulgari în dezvolta
rea forțelor de producție. în înflo
rirea științei și culturii. în creșterea 
nivelului de trai deschid largi per
spective progresului economico-so- 
cial. ridicării tării pe noi culmi ale 
prosperității, bunăstării și progre
sului.

F.xprimind satisfacția fată de 
cursul ascendent al relațiilor de 
strinsă prietenie și colaborare dintre 
partidele, popoarele și țările noastre, 
vorbitorul a arătat că prietenia ro- 
mâno-bulgară are rădăcini adinei și 
tradiții îndelungate în lupta comună 
pentru înlăturarea jugului străin, 
pentru eliberarea națională și socia
lă. pentru făurirea unei vieți demne 
și prospere. Mișcarea muncitorească 
Si socialistă din cele două țări. Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar — a spus el — au 
colaborat strîns și s-au întrajutorat 
frățește in bătăliile duse împotriva 
reactiunii. exploatării și fascismului, 
în . anii socialismului, relațiile româ
no-bulgare — Întemeiate pe princi
piile socialismului științific, pe de
plină egalitate, stimă și respect re
ciproc, neamestec in treburile inter
ne și întrajutorare tovărășească — au 
dobindit noi dimensiuni, au ' intrat 
într-un stadiu calitativ nou, superior.

Rolul hotăritor in dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre țările și po
poarele noastre — a relevat conducă- , 
torul delegației P.C.R. — îl au întîl- 
nirile frecvente și convorbirile 
fructuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Hotă- 
rîrile adoptate cu prilejul fie
cărei întîlniri a conducătorilor
noștri de partid și stat au de
terminat extinderea și diversifi
carea conlucrării româno-bulgare
pe multiple planuri. S-a statornicit 
practica întîlnirilor între cadre din 
conducerile noastre de partid și de 
stat, schimbul de delegații pentru 
studierea experienței reciproce din 
diferite domenii. Se acționează cu 
succes în direcția aplicării unor for
ma superioare de colaborare econo
mică. Este grăitoare în acest sens 
construirea, prin eforturile comune 
ale celor două popoare, de impor
tante obiective industriale ca : în
treprinderea pentru construcții de 
mașini și utilaje grele Giurgiu — 
Ruse. Complexul hidroenergetic Ni- 
copole — Turnu Măgurele ș.a.

Succesele celor două țări în edi
ficarea noii orînduiri, creșterea pu
ternică a potențialului lor economic 
și realizările obținute în colaborarea 
româno-bulgară creează posibilități 
tot mai mari pentru dezvoltarea co
laborării noastre in perspectivă.

După ce a arătat că camenii mun
cii din țara noastră, urmind cu pro
fundă încredere și devotament poli
tica Partidului Comunist Român, au 
încheiat cu rezultate bune cincinalul 
1976—1980, vorbitorul a relevat că 
poporul român a trecut, odată cu 
cincinalul 1981—1985, la înfăptuirea 
obiectivelor celei de-a doua etape a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, care prevede continuarea 
dezvoltării in ritm susținut a forțelor 
de producție pe baza afirmării pu-, 
ternice a revoluției tehnico-științifi- 
ce, realizarea unei profunde revolu
ții agrare, ridicarea gradului gene
ral de bunăstare a poporului.

Partidul Comunist Român — a 
continuat el — acordă o atenție deo
sebită perfecționării permanente a 
organizării și conducerii societății, 
dezvoltării democrației socialiste, 
lărgirii cadrului de participare activă

a clasei muncitoare, țărănimii. In
telectualității, a tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea 'și înfăptuirea 
politicii partidului și statului. Creș
terea rolului partidului ca forță po
litică conducătoare a societății oferă 
garanția victoriei socialismului și 
comunismului, înfăptuirea politicii 
de pace, prietenie și colaborare in
ternațională a statului nostru.

în înfăptuirea acestei politici, a 
subliniat conducătorul delegației 
P.C.R.. Partidul Comunist Român se 
bucură de adeziunea largă a între
gului popor, care acționează in 
strinsă unitate in jurul Comitetului 
Central. al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru traducerea neabă
tută în viață a Programului de edi
ficare a societății socialiste și comu
niste in patria noastră.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că activitatea de construcție socia
listă în țările noastre .se desfășoară 
în împrejurări internaționale deose
bit de complexe, care impun întă
rirea solidarității și colaborării- ță
rilor socialiste. a forțelor progresis
te. unirea eforturilor tuturor popoa
relor pentru împiedicarea agravării 
situației internaționale și continuarea 
politicii de destindere.

România, a spus în continuare vor
bitorul. depune eforturi susținute 
pentru rezolvarea marilor probleme 
ce confruntă omenirea și de care 
depind pacea si securitatea monA'-j.- 
lă. Partidul și statul nostru milite A 
cu toate forțele pentru dezvelita-^ 
relațiilor cu țările socialiste, și1;i.i 
primul rind cu țările socialiste ve
cine. Acționăm pentru lărgirea co-' 
laborării cu țările in curs de dezvol
tare si nealiniate.. extindem, in spi
ritul coexistentei pașnice, relațiile cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, ne pronunțăm hotă- 
rit pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, și in primul 
rînd la dezarmarea . nucleară.

Acordăm o atenție deosebită pro
blemelor securității europene, acțio
năm hotărit pentru înfăptuirea, prin 
eforturi comune, a documentelor 
semnate la Helsinki — a spus vorbi
torul. Considerăm că trebuie depuse 
toate eforturile pentru convocarea 
unei conferințe consacrate întăririi 
încrederii și dezarmării pe continent, 
pentru asigurarea continuității Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa prin ținerea de noi 
reuniuni în vederea dezvoltării cola
borării in toate domeniile de activi
tate.

Tara noastră militează activ pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a bunei vecinătăți, colaborării și 
păcii, fără arme nucleare și baze 
militare străine, se pronunță ferm 
penfru o pace globală in Orientul 
Mijlociu, pentru încetarea conflictu
lui dintre Iran și Irak, pentru solu
tionarea tuturor litigiilor dintre state 
numai prin negocieri, prin mijloace 
politice. Acționăm.' totodată, pentrit 
lichidarea subdezvoltării. înlăturarea 
decalajelor dintre state și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Partidul Comunist Român — a 
spus vorbitorul — militează activ 
pentru întărirea solidarității cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pentru făurirea unității de tip nou. 
întemeiată pe principiile egalității in 
drepturi. pe respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară. Dezvoltăm larg 
relațiile cu partidele socialiste si 
social-democrate, cu alte forțe de
mocratice de guvemămînt și mișcări 
de eliberare națională, cu partide Și 
forte politice care se pronunță pen
tru securitate, destindere, indepen
dentă și pace.

în încheiere, vorbitorul a adresS* 41 
calde urări de succes deplin în des ț 
fășurarea lucrărilor congresului și ft, ' 
înfăptuirea hotăririlor care vor fi 
adoptate spre binele, prosperitatea și 
fericirea poporului bulgar prieten.

★
Mesajul a fost intîmpinat cu deo

sebită căldură. Prin repetate aplauze, 
cei prezenti au dat expresie satisfac
ției față de relațiile de prietenie și 
colaborare româno-bulgare care, pu
ternic impulsionate de întîlnirile 
frecvente, devenite tradiționale, djn- 
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov. cunosc o continuă dez
voltare. pe multiple planuri, in in
teresul celor două popoare, al cauzei 
socialismului, in folosul afirmării 
politicii de bună vecinătate si con
lucrare in Balcani, al cauzei păcii.

Directorul general al G.A.T.T. se pronunță 
împotriva escaladării măsurilor protecționiste

LONDRA 1 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Londra, Arthur 
Dunkel, director general al G.A.T.T., 
a afirmat că anul 1980 a fost pentru 
economia mondială unul din cei mai 
nefavorabili din perioada de după 
cel de-al doilea război mondial. Cli
matul economic general nefavorabil a 
fost înrăutățit, mai ales pe plan co

mercial. datorită măsurilor protecțio- 
niste luate în diferite țări ale lumii. 
Dunkel s-a pronunțat pentru depă
șirea escaladării măsurilor protecțio- 
niste, relevind necesitatea unor efor
turi concertate, inclusiv în cadrul 
și pe baza regulilor G.A.T.T. în ve
derea redresării economice generale.

Demonstrație a sajariaților din industria metalurgică și electrică din Duisburg 
(R. F, Germania), care cer îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă

A^AGENȚIILE DE PRESA
1 - pe scurt

MINIȘTRII DE EXTERNE AI ȚARILOR NORDICE, reuniți la Stock
holm, și-au exprimat profunda îngrijorare in legătură cu faptul că situa
ția internațională este marcată de tensiuni tot mai puternice. Participanta 
la reuniune — Ola Ullsten (Suedia), Paavo Vayrynen (Finlanda), Olafur 
Johannesson (Islanda), Knut Frydelund (Norvegia) și Kjeld Olesen (Da
nemarca) — și-au exprimat, totodată, speranța că negocierile pentru li
mitarea armamentelor strategice ofensive (S.A.L.T.) vor fi continuate Și 
că vor fi înregistrate progrese și în cadrul convorbirilor privind reducerea 
trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală (M.B.F.R.), 
de la Viena.

MISIUNEA DE BUNE OFICII a 
Conferinței islamice în conflictul 
dintre Irak și Iran a avut, la 
Bagdad, convorbiri cu președintele 
Saddam Hussein și cu alte oficiali
tăți irakiene. Condusă de președin
tele Guineei, Ahmed Sekou Toure, 
misiunea include șefii de stat ai 
R. P. Bangladesh. Zambiei și Pa
kistanului. pe primul ministru al 
Turciei, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, miniștrii aface
rilor externe ai Malayeziei și Sene
galului și Pe secretarul general al 
Organizației Conferinței Islamice.

CONSULTĂRI LA BRUXELLES.
*■ Regele Baudouin al Belgiei și-a 

reluat miercuri consultările cu 
personalitățile politice în vederea 
soluționării crizei guvernamentale 
declanșate marți, odată cu demisia 
cabinetului cvadripartit, condus de

premierul Wilfried Martens. Au 
fost primiți succesiv, la palat, pre
ședinții celor două camere ale 
parlamentului, precum și șefii gru
purilor parlamentare ale partidelor 
politice. Marți, regele Baudouin a 
avut convorbiri pe aceeași temă cu 
liderii partidelor reprezentate în 
parlament, cu delegați ai sindica
telor si ai patronatului^

EXPERȚI ÎN FIZICA NUCLEARĂ 
din 20 de țări se vor reuni, in zi
lele de 7 și 8 aprilie, la Tokio, pen
tru a examina probleme privind 
utilizarea energiei atomice în sco
puri pașnice, depozitarea reziduuri
lor radioactive, reciclarea combusti
bilului nuclear ș.a. De asemenea, 
incepind de. Ia 9 aprilie, va fi orga
nizat un simpozion pe tema „Rolul 
cooperării internaționale in dezvol
tarea energiei nucleare**.

NEGOCIERILE MINIȘTRILOR 
AGRICULTURII DIN ȚĂRILE 
PIEȚEI COMUNE. Miercuri după- 
amiază au fosț reluate la Bruxelles 
negocierile miniștrilor agriculturii 
din țările membre ale C.E.E. con
sacrate adoptării noilor prețuri a- 
gricole pentru campania 1981—1982. 
Deocamdată, relatează agenția 
France Presse, între participânți 
continuă să se manifeste o serie de 
divergențe în această problemă, 
care împiedică realizarea unui com
promis.

CONVORBIRI AMERICANO — 
OLANDEZE. Primul ministru al 
Olandei, Andreas van Agt, care se 
află în vizită oficială la Washing
ton, a fost primit de vicepreșe
dintele S.U.A., George Bush, și a 
avut convorbiri cu secretarul de 
stat Alexander Haig. într-o confe
rință de presă ținută după affeste 
întrevederi, Andreas van Agt a e- 
vitat să precizeze poziția guvernu
lui său asupra principalei proble
me din relațiile bilaterale — sta
ționarea de arme nucleare pe teri
toriul olandez — arătind că o de
cizie în acest sens va fi luată, in 
decembrie, de viitorul guvern, care 
va fi format după alegerile gene
rale din mai.

CEI 160 000 MINERI AMERICANI 
AFLAȚI ÎN GREVA de la 27 mar
tie. au respins, marți, proiectul de 
contract colectiv de muncă pentru 
următorii trei ani. realizat intre sin
dicate și patronat. întrucît acesta nu 
răspunde decit parțial revendicări
lor formulate de ei. Respingerea 
contractului va avea drept rezultat 
prelungirea grevei. Ultimul conflict 
de muncă de acest fel a avut loc la 
sfirșitul anului 1978 și începutul lui 
1979 și a durat 111 zile.

CEA MAI MARE ÎNTREPRIN
DERE TEXTILA DIN CHILE — 
„Panamericana de Algodones" — 
și-a închis porțile lăsînd fără lucru 
mii de muncitori, informează agen
ția E.F.E. Situația muncitorilor este 
cu atit mai dificilă — relevă sursa 
citată — cu cit patronatul nu le asi
gură ajutor de șomaj și nu au nici 
posibilitatea să se angajeze in altă 
parte.

CONCEDIERI ÎN JAPONIA. 
Odată cu încheierea, la 31 martie, 
a exercițiului financiar pe anul 
1980. corporația căilor ferate de 
stat a Japoniei a anunțat că în luna 
aprilie vor fi concediați 2 000 de 
feroviari. Potrivit, datelor Oficiale, 
numărul șomerilor este in Japonia 
de 1 350 000 de persoane.

NAVETA SPAȚIALĂ „COLUM
BIA". Data cea mai probabilă pen
tru lansarea navetei spațiale ame
ricane „Columbia" rămîne 10 apri
lie, au declarat surse ale N.A.S.A., 
citate de agenția France Presse. 
Lansată ca o rachetă, naveta spa
țială „Columbia" urmează să re
vină pe Terra ca un planor, după 
ce va face de 36 de ori ocolul Pă- 
mintului. întoarcerea navetei la 
baza de la Edwards. în deșertul Ca
lifornian. este prevăzută după 54 de 
ore de la lansare. Doi astronauți. 
John Young și Robert Crippen, vor 
avea misiunea de pilotare a navetei.

CONDAMNAREA UNOR TERO
RIȘTI ÎN ITALIA. Un tribunal 
italian a condamnat la pedepse, 
însumînd 86 de ani închisoare, zece 
persoane acuzate că' au participat 
Ia acțiuni teroriste în anii 1977— 
1978. După cUm relevă agenția 
Reuter, se consideră că cele zece 
persoane fac parte din gruparea 
teroristă autointitulată „Brigăzile 
roșii".

TRANSPORT CLANDESTIN DE 
DROGURI. Poliția din portul- 
land Hamburg a anunțat descope
rirea a 600 kg de marijuana la 
bordul unui cargou vest-german.

PREMIILE ,,OSCAR". La Los Angeles a avut loc tradiționala cere
monie a inminării premiilor „Oscar" pe anul 1980. „Ordinary people" 
(„Oameni obișnuiți"), in regia lui Robert Redford, a obținut premiul pen- > 
tru cel mai bun film și cea mai bună regie. Filmul a obținut, de asemenea, 
premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat (Alvin Sargent). Dupfi cum I 
anunță agenția T.A.S.S., filmul „Moscova nu crede in lacrimi" (Uniunea 
Sovietică), a obținut „Oscar“-ul pentru cel mai bun film străin al anului. 
Premiile celor măi buni actori au revenit lui Sissy Spacek. pentru rolul 
cîntăreței Loretta Lynn din filmul „Coal miner’s daughter" („Fiica mi
nerului") și lui Robert de Niro — interpret al marelui boxer Jack ț 
Lamotta din filmul „Raging bull" („Taurul furios"). „Oscar“-ul de onoare 
a fost acordat, reputatului actor Henry Fonda pentru, intreaga sa carieră 
cinematografică (interpretări în 86 de filme).
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