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Ambasadorul RepubliciiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți dimineața, pe Joseph Graham, ambasadorul Republicii Li beria la București, in vizită de rămas bun, in legătură cu încheierea misiunii acestuia in țara noastră.
LiberiaCu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Ambasadorul Statelor Unite Mexicane
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, în vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii mi siunii în țara noastră, pe Emilio Calderon Puig, ambasadorul Statelor Unite Mexicane la București. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat lntr-o ambianță cordială.
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 19 august, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat mo
dul în care se acționează pentru înfăptuirea 
prevederilor Congresului al XII-lea al parti
dului privind pregătirea planului de dezvol
tare economico-socială a României în cin
cinalul 1981—1985. Apreciind activitatea 
desfășurată pînă în prezent, pe baza indica
țiilor date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a măsuri
lor adoptate de conducerea de partid și de 
stat, Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
guvernul, ministerele, celelalte instituții 
centrale să concentreze toate eforturile în 
vederea asigurării temeinice a bazei tehni- 
co-materiale a viitorului cincinal. Accentul 
principal trebuie pus pe asigurarea din pro
ducția internă a mașinilor și utilajelor ne
cesare, valorificarea complexă și eficientă 
a resurselor interne de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, pe recupe
rarea, recondiționarea și introducerea în 
circuitul productiv a tuturor materialelor 
refolosibile. Totodată, s-a indicat să se acor
de o atenție deosebită problemelor privind 
creșterea exporturilor, asigurarea importu
rilor necesare economiei naționale, extin
derea cooperării tehnico-economice cu alte 
state, precum și înfăptuirea măsurilor sta
bilite în vederea realizării unei balan
țe de plăți echilibrate. S-a subliniat, 
de asemenea, necesitatea de a se acțio
na intens pentru pregătirea corespunză
toare a programului de investiții și 
crearea tuturor condițiilor in vederea redu
cerii duratei de execuție, intrării cît mai ra
pide în producție și atingerii parametrilor 
proiectați. Comitetul Politic Executiv a sta
bilit să se urgenteze tipizarea produselor, să 
se intensifice acțiunile privind perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație, modernizarea 
produselor, reducerea consumurilor mate
riale, de combustibil și energie. în toate do
meniile de activitate trebuie să se asigure 
creșterea mai puternică a productivității 
muncii, ridicarea calității produselor, redu
cerea in continuare a costurilor de produc
ție și a cheltuielilor materiale, sporirea efi
cienței economice, a rentabilității și benefi
ciilor. în acest context, s-au stabilit sarcini 
concrete ministerelor, celorlalte organe eco
nomice in vederea îmbunătățirii activității 
de normare a muncii, extinderii acordu
lui global, aplicării în cele mai bune con
diții a prevederilor noului mecanism econo- 
mico-financiar.

în legătură cu dezvoltarea agriculturii în 
cincinalul viitor, Comitetul Politic Executiv 
a cerut să se acorde o atenție specială valo
rificării intensive a fondului funciar, folo
sirii la întreaga capacitate a mijloacelor teh
nice din dotare, in vederea creșterii produc
ției vegetale și animale la nivelul prevederi
lor. Un accent mai mare trebuie să se pună 
pe obținerea de produse agricole care pot fi 
realizate intr-o perioadă mai scurtă — car
tofi, legume și altele — astfel incit să se ob
țină mai multe culturi într-un an și să se 
asigure creșterea disponibilităților de pro
duse agricole pentru export.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, de 
asemenea, măsuri in vederea definitivării 
planului cincinal în profil teritorial, indicînd 
să se asigure valorificarea complexă, superi
oară a tuturor resurselor materiale locale, 
în conformitate cu hotăririle partidului pri
vind dezvoltarea economico-socială a fie
cărui județ.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca, 
odată cu pregătirea temeinică a viitorului 
plan cincinal și a planului pe anul 1981, să 
se acorde o atenție deosebită realizării inte
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grale a sarcinilor de plan pe 1980, încheierii 
în cele mai bune condiții a actualului cin
cinal, astfel încît să se creeze o bază sigură 
pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres al partidului pri
vind progresul multilateral al României în 
viitorii ani, creșterea in continuare a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii, ridicarea 
gradului de civilizație al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat un ansamblu de măsuri privind per
fecționarea în continuare a activității între
prinderilor de comerț exterior, în conformi
tate cu noul mecanism economico-financiar, 
care prevede organizarea și desfășurarea în
tregii activități de comerț exterior și coope
rare economică internațională pe principii 
economice, ale autoconducerii și autogestiu- 
nii economice, financiare și valutare. Mă
surile stabilite reglementează, totodată, atri
buțiile și răspunderile ce revin Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, ministerelor economice, 
centralelor și celorlalte unități producătoare 
de mărfuri pentru export, astfel incit să 
crească răspunderea tuturor pentru realiza
rea unor produse de înaltă Calitate, compe
titive pe piața mondială și valorificarea lor 
superioară, pentru creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități de comerț exte
rior și cooperare economică internațională. 
Măsurile adoptate vor face obiectul unui 
Decret al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a analizat un raport privind activitatea de 
soluționare a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oamenilor muncii în 
semestrul I al anului in curs. Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că în această pe
rioadă s-a desfășurat o mai bună activitate, 
în spiritul hotărîrilor de partid și al legilor 
țării, pentru soluționarea problemelor ridi
cate de oamenii muncii prin scrisori, sesizări 
și audiențe. Totodată, criticînd unele neajun
suri care mai există în acest domeniu, Comi
tetul Politic Executiv a indicat organelor de 
partid și de stat, organizațiilor de masă și 
obștești să acționeze cu mai multă răspun
dere și perseverență pentru rezolvarea ce
rințelor justificate formulate de oamenii 
muncii, să asigure ținerea cu regularitate, 
potrivit legii, a audiențelor, să extindă dia
logul cu cetățenii, consultarea lor asupra 
problemelor ce le au de soluționat. Totodată, 
organele de resort vor trebui să ia măsuri 
ferme împotriva celor care încalcă prevede
rile legii, normele de conviețuire socială. 
S-a cerut ca organele de partid și de stat, 
organizațiile de masă și obștești să îmbună
tățească activitatea politico-educativă pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, pentru educarea tuturor cetă
țenilor în spiritul respectării stricte a legi
lor țării, a prevederilor eticii și echității so
cialiste.

. ■ *
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o informa
re cu privire la întîlnirea prietenească pe 
care a avut-o în Crimeea cu tovarășul Leo
nid Brejnev, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pe 
deplin și a dat o deosebită apreciere activi
tății desfășurate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
cadrul noii intilniri cu tovarășul L.I. Brej
nev. S-a apreciat că rezultatele dialogului 
româno-sovietic la nivel înalt se înscriu ca 
un moment de seamă in evoluția ascenden
tă, rodnică a relațiilor bilaterale, marcind o 

contribuție remarcabilă la dezvoltarea pri
eteniei și colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, in in
teresul construcției socialiste și comuniste 
din România și Uniunea Sovietică, al cauzei 
generale a socialismului și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
recentele convorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev au confirmat, 
încă o dată, prin importanța problemelor 
abordate și a înțelegerilor convenite, rolul 
determinant al intîlnirilor dintre cei doi con
ducători de partid și de stat în extinderea 
și aprofundarea continuă a bunelor relații 
româno-sovietice, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectării su
veranității și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc, solidarității și intrajutorării tovă
rășești — principii a căror aplicare în prac
tică este menită să demonstreze superiorita
tea raporturilor dintre țările socialiste.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
înțelegerile la care s-a ajuns cu acest prilej 
deschid noi perspective extinderii schimbu
rilor comerciale, colaborării și cooperării eco
nomice, pe măsura progreselor construcției 
socialiste, a potențialului economic și teh
nologic in continuă creștere al celor două 
țări, asigurind o trainică temelie materială 
pentru ansamblul conlucrării dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. în acest sens, a 
fost evidențiată importanța înțelegerilor cu 
privire la sporirea și diversificarea schim
burilor comerciale, intensificarea cooperării 
de lungă durată în domeniile energeticii, 
construcțiilor de mașini, electronicii, precum 
și în alte sectoare de interes comun. Comi
tetul Politic Execiîtiv a relevat, de aseme
nea, hotărirea celor două țări de a acționa 
pentru adîncirea și dezvoltarea colaborării 
în cadrul C.A.E.R., în vederea progresului 
mai rapid și înfloririi economiei naționale a 
fiecărei țări participante, a întăririi gene
rale a forțelor socialismului.

Comitetul Politic Executiv a subliniat im
portanța deosebită a schimbului de vederi 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Leonid Brejnev cu privire Ia unele pro
bleme ale vieții internaționale actuale. în 
acest context, a fost relevată necesitatea in
tensificării eforturilor pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere și cola
borare, întărirea încrederii și dezvoltarea 
dialogului între ștate cu orînduiri sociale 
diferite, promovarea unei politici ferme de 
respectare a drepturilor fiecărui popor la 
dezvoltare liberă și independentă, pentru 
soluționarea pe cale politică, prin tratative, 
a tuturor problemelor litigioase. Este nece
sar să se facă totul pentru buna pregătire 
și desfășurare a reuniunii de la Madrid din 
toamna acestui an, pentru trecerea la mă
suri concrete, eficiente de dezarmare, și în 
mod deosebit de dezarmare nucleară, pen
tru lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale, pentru 
participarea activă și nemijlocită, în condi
ții de deplină egalitate, a tuturor statelor Ia 
soluționarea marilor și complexelor proble
me ce confruntă omenirea contemporană.

Aprobind rezultatele întilnirii prietenești 
și schimbului de păreri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Brej
nev, Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se ia măsuri necesare pentru transpunerea 
în viață a înțelegerilor convenite, în vederea 
dezvoltării în continuare a colaborării și coo
perării româno-sovietice, a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice.

★

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

Ambasadorul statuluiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Aba Gefen, ambasadorul statului Israel la București, la cererea sa.Cu acest prilej a avut loc o con-
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din industria județului Cluj 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI

CINCINAL CU PESTE PATRU LUNI 
MAI DEVREME

Telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
Mult stimate tovarășe secretar general, 

Nicolae Ceaușescuînțelegînd că țelul suprem al politicii partidului și statului nostru este omul și nevoile sale, creșterea permanentă a bunăstării poporului, îmbunătățirea calității vieții, știind că munca productivă reprezintă factorul determinant al dezvoltării economico-sociale a patriei și al ridicării permanente a standardului de trai material și spiritual al tuturor fiilor săi, convinși că în România întrecerea socialistă constituie întrecerea pentru făurirea socialismului multilateral dezvoltat și comunismului, oamenii muncii din județul Cluj s-au încadrat organic în întrecerea socialistă națională pentru realizarea și depășirea prevederilor actualului cincinal.Comitetul județean Cluj al Partidului Comunist Român, cu bucurie și mîndrie patriotică, vă raportează, mult stimate tovarășe secretar general, că, lucrînd în spiritul indicațiilor și îndemnurilor dumneavoastră, dornici să întimpine și să cinstească cea de-a 36-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a poporului nostru cu nqi realizări pe frontul construcției pașnice a socialismului multilateral dezvoltat, muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria județului Cluj au îndeplinit prevederile planului cincinal 1976—1980 la producția globală industrială.în perioada parcursă din actualul clncijțal, ei au dat economiei naționale, peste prevederile planului, 12 mii tone diferite mașini și utilaje, 136 mii tone ciment., 20 mii tone cărămizi refractare, 58,8 milioane metri pătrați hirtie, 4,8 milioane articole de tricotaje-, precum și importante cantități de mobilă, produsa din sticlă.
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care au intrat în istorie
MĂRTURII ALE UNOR PARTICIPANT! IA ACTUL REVOLUȚIONAR DIN AUGUST 1944

August 1944. Cine nu-și amintește, dintre cei care au trăit „pe viu" acele evenimente fundamentale pentru țară, faptele semnificative care au înscris vara aceea fierbinte pentru totdeauna in istoria României. Și cine nu știe, dintre cei care nu se născuseră încă, ce a fost atunci și ce însemnătate au acele evenimente pentru viața lor de azi !... Ore și zile fierbinți ale unor luni de cumpănă ; era in joc destinul țării. îndelung pregătit de comuniști, în alianță cu toate forțele naționale dornice să salveze țara de un cumplit dezastru, actul revoluționar de la 23 August a marcat începutul revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă.
Atunci se anunțau 
zorii noului timp 

al Românieiîși amintește generalul-maior în rezervă GHEORGHE TEODORESCU :— La 23 August 1944 am participat efectiv la arestarea Iui Ion Antonescu și a membrilor guvernului său. Faptele sint cunoscute, așa că n-o să intru în amănunte. Un singur detaliu aș vrea să evidențiez. Era ora 3,20 dimineața cînd militanți din formațiunile de luptă patriotice au venit sa-i preia pe arestați. Le-am spus ostașilor mei : „Priviți-vă ceasurile. Ora aceasta va intra în istorie". Era, cu adevărat, o oră istorică. Orașul nu dormea. Trupele române intrau in dispozitive. începuse dezarmarea forțelor hitleriste masate in București. Planul elaborat de partidul comunist se aplica întocmai. Era trei dimineața. Se anunțau zorii unei ere noi pentru România.23 August 1944. Pretutindeni, în toate cartierele, in marile întreprinderi și instituții ale Capitalei, organizațiile de partid, formațiunile patriotice de luptă primiseră dispoziția de a intra în acțiune spre a sprijini realizarea prevederilor planului insurecțional. Am solicitat tovarășului ION DOBOCAN, pe atunci membru al Comitetului București al P.C.R. și al Comandamentului formațiilor de luptă patriotice din Capitală, să evoce atmosfera acelor zile hotăritoare, precum și citeva din problemele care reprezentau atunci „sarcini curente de partid".— în momentul arestării guvernu

lui fascist antonescian mă aflam la o întilnire conspirativă în bulevardul numit acum Ana Ipătescu. Am alergat imediat la „legătura mea superioară" pe linia formațiilor patriotice. Conform indicațiilor primite in noaptea - aceea, am trecut pe la organizațiile din întreprinderile de a căror îndrumare răspundeam („Vulcan", „Leonida", „Ford", „Metalo- globus", „Distribuția" și altele), pentru a anunța pe fiecare secretar ca oamenii pe care îi organizasem in formațiuni să se prezinte dimineața la Comandamentul unic al unităților militare și al F.L.P. din Capitală, situat în strada Eliza Filipescu (unde fuseseră arestați „chiriașii" — un serviciu al Gestapoului), iar ceilalți muncitori să lucreze, întrucit producția era necesară pentru armată. pentru populație.Se stabilise ca, imediat după ce posturile de radio vor difuza Proclamația anunțind ieșirea României din războiul fascist și înlăturarea guvernului antonescian, să trecem la constituirea comitetelor de fabrică și la lărgirea formațiilor patriotice de luptă prin înarmarea muncitorilor. Și, intr-adevăr, imediat după , ce vestea cea mare a devenit cunoscută, stîrnind un entuziasm de nede- scris, noi, membrii comitetului de partid al Capitalei, am mers din uzină în uzină, am organizat mitinguri in cursul cărora muncitorii alegeau comitetele de fabrică. Pretutindeni, in fruntea acestora erau aleși comuniști ; în unele locuri, ca la „Vulcan", „Wolf", „Fichet", primii au fost aleși comuniștii din întreprindere care fuseseră arestați pentru activi

Israelvorbire, care s-a desfășurat !ntr-o atmosferă cordială.

porțelan, ceramică fină și altele, în valoare totală de peste 10 miliarde lei, îndeplinindu-și în felul acesta angajamentul asumat de organizația județeană de partid la cei de-al XII-lea Congres al partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sporirea producției industriale a avut loc in condițiile și pe temeiul ridicării sistematice a eficienței întregii activități. Astfel, peste 90 la sută din sporul de producție obținut în această perioadă s-a datorat creșterii productivității muncii, iar cheltuielile materiale de producție la mia de lei producție-marfă au fost reduse de Ia începutul cincinalului cu 139 lei.Conștienți că munca devotată și competentă pentru îndeplinirea și depășirea cantitativă și calitativă a prevederilor planului de dezvoltare economico-socială reprezintă una din formele principale de manifestare concretă a atașamentului lor față de Programul și politica partidului și a dragostei față de partid și țară, a patriotismului lor socialist, muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria județului — români, maghiari și de alte naționalități — uniți in muncă șî idealuri, se angajează în fața partidului, în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să depună toată priceperea și energia lor pentru a îndeplini sarcinile și angajamentele asumate pe anul 1980. în felul acesta, ei își vor asigura condiții tot mai bune pentru traducerea in viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al partidului, pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor ce le vor reveni din planul național urric pe anul 1981 și își vor spori aportul la înaintarea patriei pe luminoasele culmi ale civilizației socialiste.
COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Amintindu-ne de acele zile, cînd văzduhul vuia de bombardamentele aviației și artileriei, cînd la marginea Bucureștiului, in Moldova, Dobrogea și Transilvania se semnalau primele acțiuni ofensive ale unităților militare și formațiilor patriotice de luptă împotriva trupelor hitleriste, cînd comuniștii ieșiți din închisori și lagăre întăreau rindurile acelora care acționaseră în organizațiile ilegale ale partidului, sporind forța de mobilizare a nucleului revoluționar care polariza în jurul său toate forțele patriotice, progresiste, democratice — avem imaginea drumului străbătut din acea „vreme a începuturilor" cînd se puneau temeliile împlinirilor din zilele noastre.
tatea revoluționară desfășurată In anii războiului. După decenii de prigoană, muncitorii se simțeau pentru prima oară liberi.îmi amintesc că la 24 august fuseseră de pe acum alese comitete de fabrică in peste 150 mari întreprinderi din Capitală. în tot cursul nopții de 24 spre 25 august, Comandamentul F.L.P. a repartizat arme muncitorilor trimiși de organizațiile de partid. In citeva zile intraseră in acțiune în București circa 1 500 formațiuni de luptă patriotice, care își sporeau mereu rindurile, ajungind la un efectiv de peste 35 000 luptători recrutați de organizațiile de partid dintre cel mai înaintați șl combativi muncitori. îndemnul adresat oamenilor in mitinguri fulger de a pune mina pe arme, de a contribui la victoria insurecției a fost primit cu urale și strigăte de bucurie. Veneau, încolonați, Spre sediul Comandamentului F.L.P., unde au fost înrolați in detașamente, înarmați și trimiși in sprijinul diferitelor unități militare care intraseră in acțiune spre a împiedica încercările trupelor hitleriste, sprijinite de tancuri, de a forța trecerea peste podul Băneasa și a pătrunde in București.în zilele următoare, în pofida Interdicției Ministerului de Interne, comuniștii au trecut la organizarea comitetelor sindicale la Atelierele C.F.R. „Grivița", „Vulcan", S.T.B.,Anchetă realizată de 

Tudor OLARU șl 
Adrian VAS1LESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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— împlinirea a 36 de ani de la 
revoluția de eliberare naționali și 
socială, moment de importanță 
covîrșitoare pentru destinele patriei 
noastre, prilejuiește pentru intregul 
popor o privire retrospectivă a dru
mului parcurs de atunci încoace. 
V-am ruga să vă referiți, pentru 
început, la ceea ce au însemnat 
acești ani In viața economică, po
litică și spirituală a județului Su
ceava.— înlănțuite în fluxul aceluiași proces ascendent, evenimentele care au urmat după actul istoric de la 23 August 1944 s-au succedat cu o mare repeziciune și au marcat pentru județul nostru, dealtfel ca și pentru întreaga țară, prefaceri calitative, de structură, în cele mai diverse domenii ale vieții so- cial-economice, politice și spirituale, între cele mal semnificative se înscrie cel de-al IX-lea Congres al partidului care a deschis și pentru meleagurile bucovinene cea mai fertilă etapă de dezvoltare a sa. Atunci, în marele forum al comuniștilor, un bărbat tînăr, cu excepționale calități revoluționare, aureolat de un trecut glorios de muncă și luptă în slujba progresului și prosperității patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, își punea pecetea, precum marii noștri voievozi, pe documente de o excepțională valoare teoretică și practică care aveau să devină programul nostru comunist de acțiune, însușit cu entuziasm și dăruire de toți oamenii muncii. Și tot atunci, sub impulsul gîndirii novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu se prefigurau în chip magistral noile dimensiuni socialiste ale țării, erau aduse in prim planul activității social-eco- nomice și politice idei îndrăznețe,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

„Tara de Sus" la înălțimea marilor
r r A

izbînzi de astăzi ale patriei noastre
se năștea viguroasa doctrină Ceaușescu, vestită azi în întreaga lume.

— Sucevenii afirmă, cu îndrep
tățită mindrie, că nu numai in mu
nicipiul Suceava, dar și in celelalte 
șăpte orașe ale județului bat acum 
inimi industriale puternice...— întocmai. Apelînd la limbajul datelor statistice, aș putea să arăt că dacă în 1965 în industria județului, pe atunci în curs de înfiripare, realizam o producție cu ceva mai mult de 4 miliarde lei, în 1980 avem toate condițiile să depășim 16 miliarde lei. Așadar, metafora cu inimile industriale își află intru totul acoperirea faptică. Țin să spun că în spiritul orientărilor date de partid, îndeosebi după constituirea județelor, și la noi a fost pus un accent mai mare pe repartizarea echilibrată, judicioasă a forțelor de producție în teritoriu. Așa se face că la Fălticeni, Cîmpu- lung Moldovenesc, Gura Humorului și Șiret s-au construit obiective industriale moderne, în timp ce la Vatra Dornei, Rădăuți și Solea unitățile industriale exiștente au fost supuse unor însemnate modernizări și dezvoltări.în acest context, la Suceava, capitala județului, și-au desăvîrșit conturul două moderne cetăți industriale — prima, și cea mai importantă, pe platforma din lunca Sucevei, nu departe de vestigiile vechii Cetăți de Scaun ; a doua — rod exclusiv al ultimului deceniu și jumătate, la Scheia, tot lingă o străveche cetate moldavă.Referindu-mă la „cetățile" noastre industriale, nu pot omite și celelalte „cetăți", așa cum le numea tovarășul Nicolae Ceaușescu in cursul unei vizite de lucru la Su

Convorbire cu tovarășul Traian GIRBA prim-secretar ol Comitetului județean Suceava al P.C.R.
ceava, adică agricultura, știința șl cultura, care au înflorit considerabil în această perioadă. Ca urmare a politicii înțelepte, profund științifice a partidului nostru, a sprijinului acordat de stat in domeniul mecanizării, chimizării, îmbunătățirilor funciare, rodnicia pă- mîntului se face tot mai puternic simțită și în această parte a țării. Față de anul Congresului al IX-lea al P.C.R., numărul tractoarelor de pe ogoarele unităților agricole socialiste ș-a dublat, cel al combinelor a sporit cu 130, iar al cultivatoarelor mecanice este de 4 ori mai mare. Harnici și pricepuți, dispunînd de o puternică bază materială, hotărîți să contribuie în- tr-o măsură tot mai importantă la creșterea producției agricole, oamenii muncii din agricultura județului au obținut în acest răstimp succese remarcabile. Față de 1965, de pildă, producția medie la hectar a anilor 1976—1979 a crescut la grîu-secară cu aproape 700 kg, la orz-orzoaică cu peste 600 kg, la porumb cu mai bine de 1 300 kg, iar la sfecla de zahăr și cartofi s-a dublat.Corespunzător ascensiunii economice a județului, s-a îmbogățit substanțial și activitatea în domeniul învățămîntului, științei, culturii, in ocrotirea sănătății, a crescut într-o considerabilă măsură nivelul de trai material și spiritual al tuturor categoriilor de oameni ai muncit

— Se poate aprecia că In toate 
acestea un rol determinant l-au 
avui investițiile...— Este absolut firesc. Volumul acestora a sporit de la un cincinal la altul, iar realizările în egală măsură. Dacă, bunăoară, in perioada 1951—1965 volumul total al investițiilor a fost de 5,88 miliarde lei, în ultimele trei cincinale volumul acestora se apropie sensibil de 28 miliarde lei. Evident, aceasta a făcut posibilă nu numai dezvoltarea în ritm accelerat a industriei, agriculturii, a serviciilor pentru populație, ci și a fondului de locuințe. Cit privește zestrea edili- tar-gospodărească a localităților județului, puternicul proces de sistematizare și urbanizare, sporirea gradului de confort și civilizație, cîteva cifre vin să demonstreze cu. argumente solide împlinirile din acest domeniu. In cincinalul 1971—1975, de exemplu, s-au construit tot atitea apartamente cîte fuseseră realizate între anii 1951— 1965, iar în actualul cincinal, față de cel precedent, numărul acestora se va dubla. Concomitent, ca o reflectare a sporirii veniturilor bănești aie populației, în ultimul deceniu și jumătate s-au construit 25 600 de case moderne, marea lor majoritate la sate.

— V-am ruga să conturați, In în
cheiere, cîteva din preocupările de 
actualitate ale organizațiilor jude
țene de partid, ale oamenilor mun
cii din Suceava.

— Tot ceea ce am clădit în ultimul deceniu și jumătate confirmă în chip strălucit orientările Congresului al IX-lea și ale congreselor care au urmat, demonstrează justețea strategiei elaborate de partid în dezvoltarea so- cial-economică a țării noastre. In amplul proces al edificării socialiste, linia urmată de partidul nostru privind continua lărgire și adîncire a democrației, perfecționarea permanentă a cadrului organizatoric la toate nivelurile, cuprinderea maselor la treburile de conducere, s-au declanșat nebănuite energii creatoare, au apărut inițiative de o deosebită valoare.Țin și cu acest prilej să subliniez uriașa importanță care au avut-o și o au pentru noi comuniștii, ca și pentru toți ceilalți Oameni ai muncii, vizitele de lucru ale secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in județul nostru. De fiecare dată cînd s-a aflat la Suceava, eminentul conducător al partidului și statului ne-a dat inestimabile Indicații cu privire la căile ce trebuie urmate în îndeplinirea mobilizatoarelor sarcini ce ne revin, ne-a încurajat în munca și lupta cu unele greutăți inerente, a stabilit, consfătulndu-se cu oamenii muncii, măsurile cele mai eficiente ce se cereau a fi întreprinse în vederea bunului merș al treburilor în toate domeniile.Suceava acestui prim deceniu șl jumătate din Epoca Ceaușescu, puternic conectată la pulsul accelerat economico-șocial al țării, stă astăzi cu fruntea sus în constelația județelor patriei. Grație sprijinului primit în domeniul investițiilor pentru dezvoltarea unui însemnat număr de capacități de

JUDEȚUL SUCEAVA

producție, pentru construirea unor noi și moderne fabrici și uzine, județul nostru a îndeplinit chiar din primul an al actualului cincinal prevederea potrivit căreia pînă la finele lui 1980 fiecare județ să realizeze o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Sucevenii se mîndresc și acum cu faptul că neprecupețindu-și eforturile au izbutit să-și onoreze cuvintul dat în fața tovarășului Nicolae Ceaușescu de a realiza cincinalul 1971—1975 cu 6 luni mai devreme, că angajamentul asumat de colectivele muncitorești din industria județului de a depăși prevederile actualului cincinal, cu 3,2 miliarde lei. a fost realizat cu mult timp înainte, în cinstea Congresului al Xll-lea al P.C.R. In aceeași ordine de idei, țin să evidențiez încă o izbîndă notabilă a industriei județului, de dată mai recentă, atinge

rea cotelor aferente planului la export pe intregul cincinal cu aproape o jumătate de an mai devreme, avans care creează, posibilități să livrăm suplimentar partenerilor externi, pînă la finele anului curent, mărfuri în valoare de peste 400 milioane lei valută. Așa cum cere secretarul general al partidului nostru, vom milita neobosit pentru promovarea noului in toate domeniile, pentru înfăptuirea pe un plan calitativ superior a programului ce revine in etapa următoare organizației județene de partid, „Țara de Sus", oamenii săi minunați ne dau garanția unor noi și importante împliniri, pe măsura marilor idealuri de înaintare a patriei spre comunism.Convorbire consemnată de 
Gheorqhe PARASCAN corespondentul „Scinteii"

JUDEȚUL TIMIȘ Pe plaiurile bănățene, rodnice împliniri 
ale muncii de calitate superioară

— Ce semnificații majore ați 
desprinde din viața județului in cei 
36 de ani de viață nouă a patriei 7— Actul de la 23 August a deschis poporului român perspectiva luminoasă a făuririi unei vieți libere, demne și prospere pentru toți cei ce muncesc, a împlinirii idealurilor de dreptate socială și națională pentru care au luptat nenumărate generații de înaintași. O treaptă calitativ nouă în dezvoltarea materială și spirituală a poporului nostru a constituit-o cel de-al IX-lea Congres al partidului. Pe bună dreptate se poate afirma că In ultimul deceniu și jumătate, perioadă ce poartă cu pregnanță pecetea gîndirii creatoare, profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit și prețuit al poporului nostru, și județul Timiș a înaintat mai mult ca orlcînd pe drumul dezvoltării economico-sociale, 

al progresului șl civilizației socialiste.'
— Care ar fi aspectele concrete 

din tabloul acestor realizări?— In această perioadă in județul Timiș a fost înfăptuit un vast program de modernizare și reutilare a unităților industriale existente, concomitent cu construirea și intrarea In circuitul economic a peste 200 noi și importante obiective și capacități de producție. Ca urmare, producția industrială a județului, care a ajuns la aproape 40 miliarde lei, a crescut în ritmuri înalte, fiind în prezent de 5,3 ori mai mare decît in 1965. Producția anului 1938 se realizează acum în 10 zile. în acești ani, datorită grijii permanente a conducerii partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, județul Timiș a beneficiat de un volum de investiții de 48,3 miliarde lei. In municipiul Timișoara

Convorbire cu tovarășul Petre DĂNICÂprim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.
au apărut noi platforme Industriale — de construcții de mașini, chimie, industrie alimentară — cuprinzînd întreprinderi de mare însemnătate pentru economia națională. O puternică dezvoltare industrială .a cunoscut municipiul Lugoj, unde au intrat in funcțiune, printre altele, o întreprindere de utilaje de ridicat și transportat și alta de utilaje și piese de schimb pentru industria ușoară, precum și celelalte orașe și numeroase localități rurale care au devenit sau se transformă în puternice centre industrial-agrare.Concomitent cu amplasarea mal rațională a forțelor de producție pe teritoriul județului, s-au produs mutații importante în structura producției industriale. In prezent, construcția de mașini și chimia reprezintă peste 50 la sută din producția industrială, față de numai 30 la sută în anul 1965. Nivelul tehnic calitativ în continuă creștere al producției a determinat o sporire simțitoare a volumului de produse destinate exportului, întreprinderile timișene livrînd astăzi mărfuri în peste 70 de țări de pe toate continentele. Deosebit de semnificativ este faptul că 90 la sută din volumul exportului este asigurat de industrie. înfăptuind cu abnegație comunistă și dăruire patriotică îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat locuitorilor acestor străvechi meleaguri românești că ei vor ști să-și realizeze sarci

nile de mare răspundere astfel Incit să poată spune că la tot ce s-a realizat au o contribuție tot mai însemnată, că Banatul continuă să fie fruntea, oamenii muncii timi- țeni — români, maghiari, germani, sîrbl și de alte naționalități — raportează Îndeplinirea angajamentului asumat de organizația județeană de partid de a realiza o producție suplimentară față de prevede^ rile actualului cincinal de 5,7 miliarde lei.Un alt sector cu pondere importantă în economia județului și a țării -r agricultura, care dispune de peste 560 000 hectare teren arabil — a cunoscut în acest deceniu și jumătate profunde transformări, ca urmare a amplificării bazei tehni- co-materiale, ceea ce i-a conferit un tot mai pronunțat caracter intensiv, de înalt randament. Datorită importantelor fonduri de Investiții de care am beneficiat, precum și ca urmare a introducerii unor tehnologii moderne de cultivare a pă- mîntului și da creștere a animalelor, de obținere a unor soiuri și hibrizi de plante și rase de animale cu valoare biologlco-productivă ridicată, producția globală agricolă a ajuns la aproape 7 miliarde lei, fiind de peste două ori mai mare față de 1965. Zootehnia — concentrată in mari complexe și ferme specializate — a devenit în mare măsură o variantă a activității industriale, ceea ce a condus la creș

terea efectivelor de animale șl sporirea producțiilor animaliere. Astăzi, județul nostru deține locul II pe țară la bovine și porcine și locul IV la ovine. Complexul de producere și industrializare a cărnii de porc și întreprinderea agricolă de stat Liebling, sînt unități zootehnice moderne, unde, pe baza unor tehnologii de concepție românească, s-au atins indicatori de producție la nivelul celor mai bune ferme din țările cu zootehnie dezvoltată.— Pe fundalul acestor creșteri 
ale economiei județului te proiec
tează și o nouă calitate a vieții oa
menilor muncii timișeni.— Intr-adevăr, dezvoltarea economiei județului a stat și stă la temelia ridicării necontenite a bunăstării materiale și spirituale a locuitorilor săi. De o nouă calitate a vieții se bucură în prezent atît locuitorii orașelor, cît și cei ai satelor timișene, la baza vieții tot mai înfloritoare a, fiecăruia dintre ei aflin- du-se măsurile luate de conducerea partidului privind creșterea retribuției reale, concomitent cu sporirea cheltuielilor sociale ale statului, realizarea unui vast program de construcții de locuințe. In cei 15 ani care au trecut de la Congresul al . IX-lea, în tnunicipiile, orașele și centrele noastre muncitorești au fost construite 58 789 de apartamente, reprezentînd aproape 90 la sută din totalul apartamentelor date in folosință după 23 August 1944.O înflorire fără precedent au cunoscut în ultimul deceniu și jumătate știința, învățămîntul, cultura, viața spirituală de pe meleagurile timișene integrîndu-se "organic, cu particularitățile sale, în efortul ge

neral de creație al întregii națiuni, tn cele 23 institute și filiale de cercetări — toate înființate în ultimii ani — precum și în institutele de învățămînt superior, un detașament important de cercetători își consacră talentul și puterea de creație transformării științei și tehnicii într-o puternică forță de producție, Învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional — în cadrul căruia ființează și un număr de 238 unități și secții cu limbile de predare germană, maghiară, sîr- bă și slovacă — și cel superior, se află puternic ancorate în procesul formării tinerei generații, pe coordonatele integrării cu practica socială și activitatea productivă, cu cercetarea, asigurînd cadre bine pregătite de specialiști pentru nevoile dezvoltării economico-sociale a județului și țării. Și viața spirituală cunoaște cea mai înfloritoare perioadă prin efortul creator sau interpretativ al colectivelor Teatrului Național, Teatrelor german și maghiar de stat, Operei și Filarmonicii „Banatul", Asociației scriitorilor — cu cenacluri în limbile română, germană, maghiară și sîrbă — filialelor celorlalte' uniuni de creație, Editurii „Facla", care tipărește în cele 4 limbi vorbite în Banat.
— Făcind acest bilanț al unei pe

rioade atit de bogate in realizări, 
aveți, desigur, in vedere si obiec
tivele dezvoltării viitoare, mai ales 
că ne aflăm la sfirșitul unui cinci
nal și inceputul altuia.— Pentru organizația noastră județeană de partid, care numără peste 97 000 de comuniști, acest moment înseamnă, de fapt, o reevaluare exigentă a întregii activități, 

In lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru din luna mai de la C.C. al P.C.R. și la Plenara lărgită a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din luna iunie, în vederea sporirii contribuției județului Timiș la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului. Pe prim plan situăm organizarea mai bună a producției și a muncii, folosirea la întreaga capacitate a utilajelor și instalațiilor, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, prin înnoirea și diversificarea gamei de fabricație și asimilarea de produse de înaltă tehnicitate și calitate, concomitent cu introducerea de tehnologii cu consumuri materiale și energetice reduse, recuperarea și reintroducerea în circuitul productiv a materialelor refolosibile și a pieselor de schimb uzate, întărirea ordinii și disciplinei la toate eșaloanele producției.Experiența acumulată de organizația noastră județeană de partid, învățămintele desprinse pe parcursul ultimilor 15 ani, reprezentînd perioada cea mai bogată în împliniri din istoria țării, ne vor fi de un real folos în munca pe care o desfășurăm pentru mobilizarea oamenilor muncii timișeni — fără deosebire de naționalitate — de a realiza cu succes obiectivele unei noi etape — cea a cincinalului care vine — și care va conferi Timișului noi dimensiuni pe drumul dezvoltării sale materiale și spirituale.Convorbire consemnată de
Cezar IOANAcorespondentul „Scinteii*

Minunate sînt locurile de la porțile Deltei, dar 
si mai minunați sînt oamenii care le-au înnoit
4»—- Cel 36 de ani care au trecut 

de la mărețul act istoric — revo
luția de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperiali3- 
tă — se înscriu ca o epocă de miri 
transformări in toate domeniile. Ce 
a însemnat, tovarășe prim-secretar, 
această perioadă in viața economi
că și socială a județului Tulcea ?— O consecință fundamentală a actului istoric de la 23 August a fost accelerarea ritmului de dezvoltare a întregii noastre societăți. Cu deosebire în ultimii 15 ani au fost abordate în spirit creator și dinamic problemele dezvoltării economico-sociale a țării, au avut loc prefaceri înnoitoare, radicale în toate sectoarele construcției socialiste.Asemenea întregii țări, județul Tulcea, situat în urmă cu cîțlva ani Jn capul listei celor mai nedezvoltate zone ale țării, reprezintă azi un strălucit exemplu a ceea ce înseamnă forța transformatoare a socialismului, justețea politicii partidului de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării.Județul de la porțile Deltei a cunoscut, în ultimele trei cincinale, profunde transformări cantitative și calitative in toate domeniile. Am beneficiat din plin .în acești ani de roadele industrializării socialiste. In anul 1968, la Înființarea județului, existau șapte întreprinderi republicane, trei de industrie locală și trei cooperatiste ; astăzi numărul unităților industriale tulcene se ridică la peste 50. Tînăra industrie tul- ceană produce în acest an de 8,2 ori mai mult decît In urmă cu 15 ani. Acum producția industrială înregistrată tn anul 1950 în județ se realizează în aproximativ cinci zile. Ca urmare a indicațiilor tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, Tulcea a devenit in această perioadă o zonă industrială cu un profil distinct. Dacă la înființarea județului ponderea pe ansamblu o deținea industria alimentară, cu cele două fabrici de conserve de pește și de legume, în ultimii ani pe harta industrială a Tulcei au apărut noi ramuri : metalurgia feroasă și neferoasă, cu unitatea sa reprezentativă, combinatul metalurgic, care realizează in acest an 24,6 la sută din producția industrială a județului ; construcțiile de mașini prin întreprinderea de construcții navale și utilaj tehnologic, întreprinderea de construcții și reparații nave și utilaje au. de asemenea, o pondere de peste 13 la sută. De un deceniu și jumătate, Tulcea se întrece pe sine însăși. Oamenii de aici, înfrățiți cu Dunărea și marea, au demonstrat că. în afară de agricultură, știu să producă alumină, feroaliaje, vapoare, utilaje tehnologice, confecții, produse din mase plastice. Se cuvine subliniat faptul că în actualul cincinal producția globală industrială a județului se dezvoltă tntr-un ritm mediu anual de 25,1 Ia sută, unul din cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare din țară. Pentru aceste creșteri, extraordinare am beneficiat de fonduri de investiții impresionante. Iată, dacă tn cincinalul 1966—1970 Tulcei i s-au alocat investiții în valoare de aproape trei miliarde lei, iar in cincinalul următor 8,5 miliarde lei, în actualul cincinal valoarea investițiilor din județul nostru se ridică la 17 miliarde lei, din care 71 la sută numai în Industrie. Ca rezultat al grijii permanente a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu per

Convorbire cu tovarășul loan PETREprim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R.
sonal pentru dezvoltarea acestei zone a țării. In municipiul Tulcea au apărut două platforme Industriale. Au fost înălțate obiective economice de importanță majoră pentru economia țării, cum ar fi : combinatul metalurgic funde într-o modernă uzină se produc pentru prima dată în țară feroaliaje) ; întreprinderea de construcții navale și utilaje tehnologice, cu fabricile de reparații și construcții navale și cele de construcții utilaje tehnologice ; întreprinderea de prelucrare a maselor plastice. Industria s-a afirmat și in celelalte orașe ale județului — la Sulina prind contur portul liber, șantierul de reparat nave fluviale, portul de tranzit ; la Babadag se înalță o fabrică de zahăr ; Isaccea va produce peste puțin timp fire pieptănate tip bumbac in noua filatură ce se construiește.

— Asemenea transformări au flaut loc și în celelalte ramuri ale 
activității economico-sociale...— De nerecunoscut este și agricultura tulceană. Producțiile agricole vor fi în anul 1980 duble față de cele realizate cu 15 ani in urmă. Rezultatele politicii partidului de dezvoltare economlco-șocială a județului se reflectă și în creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, in accesul la bunurile civilizației socialiste, materiale și spirituale, al tuturor locuitorilor. în ultimele trei cincinale numărul personalului muncitor a crescut cu peste 35 000, s-au construit și dat în fo

losință peste 16 000 de apartamente, volumul vihzărilor de mărfuri a crescut de trei ori, aproape s-a dublat numărul paturilor de asistență medicală, s-au construit alte obiective social-culturale menite să asigure condiții mai bune de viață și civilizație oamenilor de pe aceste meleaguri. Astăzi, trei sferturi din tulceni locuiesc in case noi, confortabile, construite în ultimul deceniu și jumătate.
— Drumul parcurs tn acești ani 

de oamenii din județul de la porți
le Deltei nu a fost deloc neted, au 
fost de înfruntat greutăți, s-au 
ivit probleme complexe. Iar în a- 
ceastă confruntare de forțe, orga
nizația de partid și-a imbogățit 
substanțial propria experiență în 
conducerea activității economico- 
sociale.— Desigur, drumul spre Industrializare, deschis cu atita generozitate de conducerea partidului și statului nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul României noi, socialiste, nu este nici simplu și nici la indemîna oricui. Cei care s-au contopit cu destinul Tulcei au învățat și știu acum să depășească orice obstacol ; o spun succesele înregistrate, in majoritatea unităților economice ale județului, de meta- lurgiști, constructori de nave și mașini, chimiști, pescari, agricultori.Dezvoltarea impetuoasă a Industriei tulcene a generat o nevoie tot mai mare de cadre. S-a impus ca o necesitate reprofilarea învăță- 

mîntului în județ. Acum avem licee de specialitate pentru fiecare ramură industrială existentă în județul nostru : metalurgic, construcții navale, de navigație, de construcții, industrie alimentară și ușoară, mai multe licee cu profil agricol. Au fost înființate școli de maiștri. In toate unitățile economice ce s-au construit tn această perioadă au funcționat și funcționează cursuri de calificare la locul de muncă. Astfel, am reușit intr-un deceniu și jumătate să calificăm, să integrăm în procesul productiv peste 35 de mii de oameni. Dezvoltarea fără precedent a acestui ținut în ultimii 15 ani a schimbat mii de -destine umane. Fiii de pescari și agricultori au lăsat lotca, uneltele agricole și au luat în mîinile lor, cu răspundere și pricepere, moderne mașini și utilaje.Este pentru noi o mîndrie să subliniem că la temelia celor mai semnificative realizări obținute de oamenii muncii din județul Tulcea se află orientările și indicațiile deosebit de prețioase date de cel mai iubit fiu al poporului nostru cu prilejul vizitelor efectuate in județ, cînd s-a jalonat practic dezvoltarea industrială și urbanistică. Cuprilejul vizitei de lucru din vara anului 1971 se puneau bazele primului mare obiectiv industrial al Tulcei, combinatul metalurgic, cat astăzi dă un sfert din producția industrială a județului. Vizita conducătorului partidului și statului nostru din 1975 s-a înscris cu litere de aur in dezvoltarea construcțiilor de nave și utilaje tehnologice pe aceste meleaguri. Analizind sistematizarea platformei industriale din zona de vest, secretarul general al partidului a indicat ca în această

JUDEȚUL TULCEA

parte, pînă atunci Inundabilă, a Dunării să se construiască un modern șantier naval și o uzină de utilaj chimic și metalurgic. S-a ho- tărît atunci organizarea platformei Industriale respective pe principii care să asigure o înaltă eficiență a întregii activități economice. Apli- cind în viață indicațiile secretarului general al partidului, pe platformă se asigură o folosire a terenurilor in proporție de 90 la sută, iar unitățile economice din această zonă folosesc in comun utilitățile. O deosebită recunoștință poartă tulcenii tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru preocupările sale stăruitoare privind urbanizarea Tulcei, a orașelor Sulina și Isaccea. Nu a fost vizită de lucru efectuată la Tulcea în care conducătorul partidului să nu se intereseze, să nu urmărească la fața 

locului problemele urbanizării orașului de la porțile Deltei. Datorită prețioaselor indicații date cu prilejul celor șase vizite efectuate, sprijinului inestimabil acordat, astăzi, orașul Tulcea se conturează tot mai mult ca o frumoasă poartă de intrare în România, pe Dunăre. Spre cinstea lor, se poate spune că oamenii muncii din Tulcea au răspuns unanim prin muncă și organizare, prin talent și dăruire îndrumărilor președintelui țării de a înălța în acest colț al patriei o replică a istoriei sale bogate — noi monumente și cetăți — desigur cetăți ale industriei și civilizației socialiste.Convorbire consemnată de 
Neculai AMIHULESEI corespondentul „Scinteii"
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ÎN INDUSTRIE
In fiecare întreprindere, la fiecare loc de munca

PRINlEDIICtlIfnAI flCCENTUAli
A CHELTUIELILOR MATERIALE

- sporuri substautiale de producție si venit national
CUVÎNTUL HOTĂRÎTOR ÎL ARE 

SPIRITUL GOSPODĂRESC
întreprinderea de confecții Craiova este a doua mate unitate a centralei de profil din țara noastră. Aici se produc anual circa 4 milioane diverse confecții, suliciente pentru a îmbrăca de cinci ori populația Doljului. Jn cele trei secții ale întreprinderii se prelucrează lunar peste o jumătate milion metri țesături. CVm este folosită această cantitate de materiale ? în ce proporție se regăsește in produsele finite ? Cum se acționează pentru diminuarea consumurilor specifice și încadrarea activității întreprinderii in rigorile unei inalte eficiența ?Am căutat să aflăm răspunsuri la aceste întrebări cu prilejul unei investigații in această întreprindere. Din discuțiile cu muncitori, ingineri și tehnicieni, cu cadre de conducere, am reținut că, înțelegind însemnătatea deosebită a sarcinilor și orientărilor formulate recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul unității este conștient de marea răspundere ce-i revine in gospodărirea judicioasă a tuturor resurselor materiale utilizate în procesul de producție, în eliminarea oricăror forme de risipă și reintegrarea în circuitul productiv a materialelor refolosibile.De fapt, două inițiative muncitorești — al căror țel îl constituie materializarea acestor obiective — concentrează puternic preocupările colectivului întreprinderii. Aceste inițiativa intitulate „Din materialele economisite într-o lună să realizăm 30 de paltoane și 40 costume 1", „Să reducem consumurile specifice de materiale cu un centimetru pe bucată !“ le-am văzut scrise pe două mari panouri in secția de croit a întreprinderii.— în perioada care a trecut din acest an, in ce s-au materializat cele două inițiative ? — l-am întrebat pe șeful secției, tehnicianul Gheorghe Vilău.— Obiectivele stabilite au fost nu numai îndeplinite, ci și depășite. Angajamentul nostru în cinstea zilei de 23 August a prevăzut economisirea a5 000 metri de stofe. Pînă în prezent, noi am redus consumurile cu6 350 metri, iar pînă la marea sărbătoare sîntem hotărîți să ajungem la 7 000 metri. De fapt, din economiile de pină acum am realizat aproape 2 500 costume, a căror valoare însumează circa 2 milioane lei.Dealtfel, pentru unitatea craio- veană, secția de croit reprezintă sec- ția-cheie in reducerea consumurilor materiale. Ea constituie perimetrul în care se manifestă puternic inițiativele rrftincitorești, spiritul de bun gospodar al fiecărui lucrător, ideile ce pot aduce economii tot mal mart. Iar muncitorii din această secție și-au pus din plin în valoare capacitatea, transformînd cerința majoră a folosirii cit mai eficiente a

valorilor materiale într-o acțiune prioritară. Cîtevă din cele mai bune metode folosite le-am aflat de la tovarășa Tatiana Mechenici t— Noi lucrăm mult cu țesături în carouri. Pînă nu de mult pierdeam o mare parte din țesătură datorită încadrării incorecte. Atunci am trecut la aplicarea procedeului de încadrare a tiparelor direct pe țesătură, în așa fel incit să se elimine „Jocurile" in potrivirea carourilor la detaliile ce se asamblează. Mai rezultă și acum unele resturi, însă destul de mici. Dar nici acestea nu se aruncă, ci se utilizează la confecționarea unor piese mai mici de la diverse alte produse, realizînd astfel modele noi.
Colectivul întreprinderii 
de confecții din Craiova 

a înscris anul acesta 
în „contul economiilor" 

materii prime și materiale 
în valoare de aproape 

13 milioane lei

încă un aspect : multe țesături ne vin de la furnizori cu defecte. La un moment dat, acestea se vindeau cu un preț redus cu 30 la sută, dar noi ne-am gîndlt că aceasta nu este o treabă gospodărească. Așa că am introdus o metodă proprie de croire prin aplicarea șabloanelor, ca să o- colim respectivele defecte, realizînd produse finite ireproșabil executate. Totodată, la croirea imitației de blană rămîneau numeroase fîșii. Acestea au fost cusute șau transformate în metraje și, în final, în produse pentru copii ; valoarea lor a depășit o jumătate milion lei. Asemenea acțiuni gospodărești sînt completate cu altele la fel de bine gîn- dite : încadrarea combinată a mai multor costume pe țesătură ; încadrarea materiei prime pe lățimi mai mari și mai mici, concomitent ; u- tilizarea materialelor recuperabile ; sortarea cupoanelor rezultate la croire și utilizarea acestora la realizarea unor repere în cadrul aceluiași lot de produse....Sîntem în secția a treia ai cărei lucrători au economisitj în perioada ce a trecut de la începutul anului, 3 360 metri țesături, din care au confecționat aproape 3100 rochii.— La noi — ne spunea tovarășa Paraschiva Dudău, maistru de schimb — pe lingă măsurile de zi cu zi, menite să asigure reducerea consumurilor, am mai găsit o cale de

economisire. Bunăoară, după încadrarea mai multor șabloane pe o suprafață, rezultau porțiuni de țesături ce nu mai puteau fi folosite la respectivele produse. Ce să facem cu ele ? — ne-am întrebat. De a- runcat era foarte simplu, dar nu și eficient. Așa s-a născut ideea confecționării altor piese. Ca atare, din aceste resturi, care nu aveau nici o întrebuințare, am realizat 6 000 de colțuri (basmale) pentru lucrătoarele întreprinderii, 4 500 bluze și 1500 fuste, care au îmbogățit substanțial capitolul de economii.La toate acestea s-a mai adăugat un procedeu deosebit de eficient: croitul fix. Acesta se aplică la materialele uni și permite eliminarea marginii țesăturii, economisindu-se astfel 1 centimetru la fiecare confecție.— Centimetru cu centimetru s-au adunat gospodărește în mii de metri de materiale economisite, din care s-au realizat mii de produse — ne-a spus tovarășa Eugenia Albu, secretar al comitetului de partid din întreprindere. Ca urmare, în acest an, colectivul nostru a economisit materiale in valoare de aproape 13 milioane lei. Aș vrea să subliniez însă că, pe lingă inițiativele muncitorești pe care le-ați remarcat, mai sint și altele cu efecte, e adevărat, indirecte, dar certe, asupra gospodăririi judicioase a resurselor materiale și financiare. tina dintre acestea se intitulează „Eu muncesc, eu controlez, eu răspund" și „Flecare lucrător să cunoască toate operațiile din procesul tehnologic". Acestea au întărit spiritul de responsabilitate al oamenilor față de calitatea muncii, conducted la diminuarea considerabilă a numărului produselor executate cu defecte. Și t astfel, costurile de producție nu au mai fost grevate de cheltuielile pentru remanieri. în ansamblu, ca un corolar al eforturilor întregului nostru colectiv pentru buna gospodărire și economisire a resurselor materiale, pentru ridicarea calității produselor și creșterea productivității muncii, eficiența economică a crescut în mod simțitor. Sintetic, aceasta s-a reflectat în obținerea unui beneficiu peste plan în valoare de aproape 22 milioane lei. Aș dori însă să menționez că economiile ar fi fost și mai mari dacă am fi avut la dispoziție întregul volum de materiale contractat. Or, la finele celor 7 luni, furnizorii noștri aveau o restanță de 605 000 metri diverse țesături. Sperăm că în viitor și furnizorii respectivi ne vor sprijini mai prompt în eforturile noastre de reducere a consumurilor materiale și de sporire a eficienței.
Nicolae PETOLESCUcorespondentul „Scinteii*

BRAZI : Petrochimlștii 
știu să prețuiască 

energia 
și combustibiliiRafinorii și petrochimiștii de pe - marea platformă petrochimică de la Brazi se află într-o susținută întrecere pentru folosirea cit mai rațională și lichidarea risipei de energie electrică și combustibil. De la începutul anului și pînă în prezent s-au realizat economii față de normele de consum de peste 3 milioane mc gaz metan, 40 000 Gcal abur tehnologic și 3 500 000 kWh energie electrică. Aceste economii au fost posibile datorită unor măsuri tehnico-organizato- rice, cum sînt recuperarea căldurii gazelor arse la cuptoare, un regim optim de ardere după noi tehnologii, raționalizarea consumurilor de apă industrială și aer comprimat te instalații, evitarea mersului în gol al agregatelor și motoarelor electrice. Cele mai bune rezultate te această acțiune le-au obținut pînă acum colectivele de la instalațiile de cracare catalitică, reformare catalitică, piroliză și fenol. (Constantin Căpraru).-■

TÎRNĂVENI :
Din cioburi 

de sticlă — 
materie primă 

principalăLa întreprinderea de geamuri din Tîrnăveni a fost pusă te funcțiune o ingenioasă instalație de spălare a cioburilor din sticlă, care sint utilizate ca materie primă în fabricarea sticlei suflate. Ca urmare, cioburile, altădată aruncate, (achiziționate de la circa 20 de furnizori din țară), au ajuns să înlocuiască materia primă de bază în proporție de peste 30 la sută. Datorită acestei instalații — concepută de specialiștii întreprinderii — ca și gradului superior de mecanizare a procesului tehnologic, colectivul din Tîrnăveni readuce anual în circuitul productiv peste 6 000 tone cioburi de sticlă. Efectul : *creșterea substanțială a productivității muncii și diminuarea de peste două ori a consumurilor materiale tradiționale : nisip, sodă calcinată, dolomită, marmură, feldspat șl alabast. Aceasta a contribuit ca în acest an colectivul întreprinderii să realizeze toți indicatorii principali ai planului. (Gheorghe Giurgiu).
______________________________________

Încadrarea In normele de consum
--primul pas obligatoriu spre adevărata gospodărire

Datorită specificului producției, întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante din București este una din marile noastre unități consumatoare de cupru, materie primă deosebit de prețioasă, a cărei valoare o cunoaștem atît de bine. Este suficient să amintim că, te ultima lună, o tonă de cupru adusă din import a costat peste 2 100 de dolari. De aici se desprinde cu atît mai mult cerința ca această materie primă scumpă și deficitară să fie economisită la maximum, să se ia toate măsurile necesare pentru reducerea consumurilor specifice, pentru înlăturarea categorică a risipei de orice fel. Aceasta este una din sarcinile prioritare, majore ale dezvoltării economiei naționale, subliniată cu pregnanță, in repetate rînduri, de conducerea partidului în acest an.în ancheta de față am căutat să vedem cum acționează muncitorii, specialiștii, cadrele de conducere din această Întreprindere pentru respectarea normelor de consum și evitarea risipei, intr-un cuvînt pentru economisirea cuprului. Desigur, este îmbucurător faptul că multe din neajunsurile semnalate într-o fotoan- chetă publicată în ziarul nostru, te urmă cu mal bine de un an de zile, au fost eliminate. Astfel, în secțiile de producție prin care am trecut, manipularea și depozitarea materiilor prime se fac cu mult mai multă grijă, este evidentă preocuparea pentru a se prelntimpina deteriorarea benzilor sau cablurilor de cupru aflate pe fluxul de fabricație. Așa cum a ținut să remarce tovarășul Riga- den Petrescu, șeful controlului tehnic de calitate din secția cabluri de energie, s-a îmbunătățit și transportul semifabricatelor între secții, eli-, minîndu-se astfel una din cauzele care generau, pînă nu cu mult timp te urmă, apariția de rebuturi.Desigur, situația se prezintă mai bine decît acum un an, dar aceasta nu înseamnă că au fost închise toate canalele risipei. Iar dovada cea mai elocventă a neajunsurilor ce mai persistă in activitatea productivă a întreprinderii o constituie faptul că,

in șapte luni din acest an, consumul normat a fost depășit cu 58,6 tone cupru, 3,1 tone aluminiu și 3,1 tone alte materiale. în fața acestor rezultate ne așteptam la o atitudine exigentă, critică, dar și autocritică a factorilor de răspundere din întreprindere, in- trucît numai în felul acesta se pot lua și măsurile necesare pentru respectarea și chiar reducerea sub nivelul prevăzut a normelor de consum. Nu mică ne-a fost însă surprinderea cînd am văzut cum se încearcă să se

să se facă comparații favorabile, chiar dacă situația din primul semestru al acestui an impunea o analiză aprofundată pentru a trage toate învățămintele necesare. Astfel, se subliniază că, față de anul trecut, cheltuielile materiale la 1000 lei produc- ție-marfă au fost reduse cu 15 lei. Dar nu se amintește nimic despre cauzele depășirii cheltuielilor materiale planificate pe această perioadă.Fără îndoială, situația se prezintă mai bine decît anul trecut. Dar în
O cerință ce trebuie înțeleasă cu toată 
răspunderea de cadrele de conducere, de 
întregul colectiv de la întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizolante - București

justifice depășirea consumurilor specifice de materiale.— Toate neajunsurile sînt determinate de greutățile pe care le-am în- tîmpinat in asigurarea cuprului, ne spune tovarășa Maria Damirescu, secretar cu probleme economice a comitetului de partid pe întreprindere. Calitatea cuprului primit a fost inferioară cerințelor producției noastre și, din această cauză, s-au înregistrat o serie de rebuturi. Să știți însă că, față de aceeași perioadă a anului trecut, valoarea rebuturilor a scăzut considerabil. Și apoi, producție fără rebuturi nu se poate. în comparație cu cantitatea de cupru pe care o consumăm noi în pr ocesul de producție, depășirea înregistrată este foarte mică.Sub o formă sau alta, opinii asemănătoare au fost exprimate și de alte cadre de răspundere din întreprindere. Dealtfel, consultînd darea de seamă prezentată recent in fața adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, am reținut tendința de escamotare a unor neajunsuri interne, incercîndu-se cu orice preț

totdeauna comparația trebuie făcută față de sarcinile de plan din perioada analizată. Or, depășirea consumului cu 58,6 tone de cupru — care, practic, nu se regăsesc în producția finită — reprezintă o pierdere care sub nici un motiv nu poate fi trecută cu vederea. Desigur, au existat o serie de greutăți in aprovizionarea tehni- co-materială — și ele nu pot fi subapreciate ; dar dacă se analizează cu mai multă exigență și răspundere propria activitate pot fi identificate și puse in valoare important^ rezerve de reducere a consumurilor specifice. Iată, în acest sens, numai două opinii dintr-un sondaj mai larg pe care l-am făcut în întreprindere :• Daniel Chibici, tehnolog : „Au existat fără îndoială și o serie de greutăți obiective. Dar consumurile specifice sint influențate negativ chiar de anumite operații simple, care nu necesită altceva decît răspundere în executarea lor. Bunăoară, unele-cabluri se rebutează deoarece nu sînt corect manipulate. Chiar și în transportul barelor de cupru se mai fac unele greșeli, ceea ce deter

mină, de asemenea, apariția de rebuturi. După cum consumurile specifice puteau fi mai mici dacă se Îmbunătățea reglajul mașinilor, astfel incit să fie evitate orice pierderi de materiale".• Aurel Nițu, șeful secției trefl- lare: „Problema cea mai spinoasă o reprezintă la noi calificarea oamenilor. O mașină de trefilat are nu mai puțin de 16 filiere, care trebuie montate și reglate cu mare precizie. Or, fluctuația mareța forței de muncă din secția noastră se răsfrînge negativ asupra calificării oamenilor. Este capitolul la care nu stăm deloc bine. Din această cauză, calitatea semifabricatelor pe care le asigurăm pentru întreaga întreprindere lasă uneori de dorit".Așadar, cauzele care au făcut ca în șapte luni să se înregistreze rebuturi în valoare de peste 5,5 milioane lei și să se depășească consumurile specifice de materiale sînt cunoscute, multe dintre ele avindu-și rădăcini în propria activitate a colectivului din întreprindere. De aceea, orice tendință de automulțumire și autoli- niștire, punîndu-se toate neajunsurile existente pe seama greutăților întîm- pinate în asigurarea bazei materiale, nu ajută la nimic, nu este de natură să mobilizeze inițiativa $1 spiritul gospodăresc al colectivului în utilizarea cu maximă economie a materiilor prime și materialelor în procesul de producție. Acest lucru trebuie clar înțeles în primul rînd de cadrele de conducere, de comitetul de partid din întreprindere pentru a transforma problema economisirii riguroase a resurselor materiale intr-o cauză generală a întregului colectiv. încadrarea in normele de consum prevăzute este o obligație de plan, de fapt primul pas spre adevărata gospodărire. Și, în acest se-"', la fiecare loc de muncă, in fiecare secție trebuie să se declare un război hotărît risipei de orice fel, să se acționeze pe toate căile, cu responsabilitate muncitorească, pentru ca nici un gram de cupru sau alte materii prime, să nu fie irosit.
Ion TEODOR

ÎN AGRICULTURĂ

BUNA ORGANIZARE A MUNCII
PARTICIPAREA TUTUROR
EA LUCRĂRILE DE SEZON

Trei reporteri ai „Scinteii" relatează experiența lor de lucrători

în grădini din județul Ialomița

Am fost o suptdmmâ culegători
de legume (ii)Reluăm dialogul cu „reporterii-cu- legători de legume", dialog a cărui primă parte a fost publicată în numărul de ieri al ziarului.Reci. : Cum a început a doua zi de muncă, Florin Ciobănescu ?— Miercuri dimineața, deci acum o săptămînă, nu mă mai grăbeam. Și pentru că noaptea plouase, și pentru că eram lămuriți : pînă-n șapte oricum n-ar fi avut cine să ne dea de lucru. Ne-am intîlnit cu directorul Himceac in drum. Chiar in fața gării.— Mă duc pină la Slobozia. M-a convocat tovarășul Boieriu. Probabil este vreo ședință. Dumneavoastră 7— Noi, la treabă. La cules.— Pe vremea asta 1— Pe vremea asta.Și am plecat fiecare pe drumul nostru.Trecem prin fața stației de pompare. Șe'fii de fermă, la adăpost, în mașini. Altcineva nu mai era. Pe nea Grigore îl bănuim la el în baracă. Mergem mai departe : te cîmp, la locul nostru de muncă. Ne încerca o oarecare emoție. Nu cumva tocmai astăzi am întîrziat și ne facem de rîsul lumii ? Nu, am avut „noroc". Pe cîmp, nici țipenie. Doar grămezile de castraveți îngălbeniți, „uitate" peste noapte la capul tarlalei.La marginea drumului, sub plopi, inginerul Preda, inginerul Sima și Ioniță Scarlat, șeful fermei numărul 12. Pină-n noroiul din vale, se opriseră două autocamioane. Așteptau la încărcat. Șoferii se aciuaseră și ei într-o singură cabină. La doi pași mai încolo, aceleași grămezi de mazăre și fasole — uscată, <

două mașini după fasole, roșii, ardei, dar că s-au întors la bazele lor așa cum veniseră — goale — pentru că în afară de lăzile pline n-ar fi găsit pe nimeni Ia grădină.Vineri, mai dau o raită prin grădină. Plouată de atita vreme și udată in același timp de aspersoare. o parte din ea nu mai poate înghiți nimic. Pămîntul e suprasaturat.Cite roșii coapte și răscoapte or fi pe cîmpul acesta de Zeci și zeci de ha 7 Paznicii își dau cu părerea — lucru confirmat dealtfel și de- șefii de echipă cu care am discutat ulterior — că e vorba de cel puțin 20 de tone numai dintre cele care nu mai pot aștepta nici o zi in plus. Și, totuși, din această recoltă nu fuseseră aduse Ia marginea locului decît 1 000—2 000 de kg. Și urmau ardeii la rînd, fasolea, castraveții, alte tone de roșii care se coceau intre timp.Ni s-a părut cu atît mai necesară o discuție cu tovarășa Maria Călin, președinta comitetului executiv al consiliului popular comunal.Primărița, o femeie tînără, hotă- rită și drastică, a ascultat toate cite i-am spus și mir!ndu-se că atlția oameni pierd vremea pe Ia grădină a făcut pe loc un proiect de măsuri care urmau să fie aplicate.1) Va discuta pentru ultima dată cu inginera, șefa fermei, urmînd să primească un răspuns hotărit : mai rămîne sau nu la. Lehliu-sat. 2) Economistul, dacă nu-și vede serios de treabă, va fi schimbat imediat. 3) Va fi studiată rapid posibilitatea de a se face pastă de tomate din surplusul de roșii care se pierd în grădină. 4) Brigadierii vor fi obligați'■XW ■ ■fasole — uscată, cînd fusese culeasă cu cite va zile mai înainte — remorcile, dînd pe afară de lăzi cu dovlecei, castraveți, fasole păstăi. Nu mai fumegau. Le „stinsese" atita ploaie.Mă apropii de „șefi" și-i întreb făcînd semn, cu capul, spre remorci :— Nu facem o echipă ?— De care? De fotbal ? Nu se poate, sintem prea puțini — mă biciuiește cu ironia care-i dădea pe-afară din jantilica cochetă de tercot Ioniță Scarlat.Ce să-i mal fi spus ? Tăceam toți patru, stingheriți, parcă. A spart tăcerea inginerul Preda :— De ce-om fi stind noi așa, în ploaie ?Coborîm în cabana Iui nea Grigore. Red, : Am vrea să lămurim bine un lucru î era o vreme care Împiedica intr-adevăr orice fel de activitate ? Ce părere ai, ca specialist, Aurel Papadiuc ?— De cite ori nu se întîlnesc pe cimp, în campanii, oameni cu sacul pe cap, luptind cu ploaia și cu glodul. Niciodată munca la cîmp nu s-a speriat de-o ploicică 1Red. : Putem reține deci că temporarii noștri „colegi" și .„superiori" făceau parte din acea categorie de agricultori din care se mai intilnesc și prin alte locuri, mult, mult prea sensibili la intemperii, in pofida ocupației lor. tn sfirșit, continuă Florin Ciobănescu !— Pe la opt, ne-am strîns vreo cincisprezece. Inginerii se retrag, discret, la mașini. între timp, trimisese cineva după niște prelate. Inginera Sima coboară și pune doi oameni să acopere mazărea.Bura de ploaie se oprise din nou. încolo nimic nou. Șoferii de pe camion, tot în cabină. Tractoriștii, tot în vagon. Șefii de fermă, tot plecați. Directorul, tot la ședință. Nea Grigore, tot supărat pe ce vede în jurul lui, dar mai ales pe inginerul Gh. Știucă — cel cu bărbuța și luleaua.— L-ai văzut, tovarășe ? Asta era treaba lui. Pisica.Ce se intîmplase ? Toată dimineața, că acum se făcuse de prinz, inginerul Știucă se chinuise să „recupereze" dintr-un plop un pui de miță. Pe urmă i-o adusese lui nea Grigore, te cabană. Și-1 mai luase și la rost :— De ce nu ai grijă de ea ? Cum vrei să combatem șobolanii dacă dumneata nu crești pisica ? 1 Nu te gîndești deloc la avutul obștesc ‘Era clar : glumise. Dar pentru Grigore avutul obștesc e avut ștesc, nu prilej de glume. Așa dînsul. Mai nepriceput la vorbe șagă.Red. : Tot atît de exagerat de destinsă era atmosfera și la locul tău de muncă, Gheorghe Graure ?— N-aș putea să fac o comparație riguroasă pentru că în grădina la care eram repartizat nu era nici măcar cine să glumească. La ora 6 dimineața eram pe cîmp doar cu nea Nicu, paznicul. Lăzile încărcate cu roșii se aflau risipite peste tot, cum le lăsaserăm in ajun. Ploua. Așa că îi propun paznicului să adunăm degrabă toate lăzile la marginea drumului ca atunci cînd vin căruțele trase de cai să le care pînă la șoseaua asfaltată. Dar nea Nicu nu poate. E bolnav, de aceea e paznic.Aștept. Pe la șapte mai vine un om pe cîmp. E Stan Lipa, om de 65 de ani, paznic și el.—Mă fraților, zice nea Lipa, a plouat toată noaptea, iar în grădină aspersoarele merg.S-a făcut tirziu. N-a mai venit nimeni, nici măcar inginera. Peste legumele culese din grădina C.A.P. Lehliu-sat trece a patra zi.Mai tirziu, am aflat la C.P.L.-ul din Lehliu-gară că au fost trimise
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controleze cum fși fac datoria, să verifice cum respectă clauzele contractului de muncă pe care îmi imaginez că l-au semnat fiecare.Red. : Se pare că falsele ale conducerii I.PL. Lehliu din neînțelegerea elementară rei și spiritului noului economico-financiar. adevărul simplu că a debuta și a exista ca întreprindere nu înseamnă doar a încadra repede funcționărimea, ci a produce. Viața economică se afirmă mai intîi prin producție și după aceea prin retribuții.Apropo, ce ți-au spus despre retribuire ?— Directorul menționa că sistemul de încadrare constă în înțelegeri încheiate cu șefii de echipă. „Cit culeg, atîta le plătim". L-am întrebat :— Și de unde știu oamenii cit culeg. că n-am văzut nici un cîntar cîmp.— într-adevăr, nu avem decit basculă. Dar o să facem rost și cîntare. Pînă atunci, apreciază și din ochi, pînă a doua zi, cind avem comunicarea exactă a C.P.L.Cind munca este cintărită din ochi, se muncește de ochii lumii ! Un asemenea sistem de „organizare" și „măsurare" a muncii depuse de fiecare om e în totală contradicție cu principiile noastre de organizare a muncii, nu poate duce decit la slăbirea interesului celui care lucrează, la rezultate slabe și, in cazul despre care discutăm, la degradarea unor importante cantități de legume, Ia pierderi inadmisibile.— V-aș ruga să-mi faceți o apreciere. Cam cită marfă se pierde te î că nu este recoltată la timp, petț-, *“ — este la timp, pentru că este „uitată" în cîmp sau în noroaiele de la secția de mecanizare ?nea, după cații nu pe piață, nu le va- semiindustrializare ?

fiecare zi pentru
ir

A DOUA ZI A PLOUAT
TORENȚIAL... CU EXPLICAȚII

I nea ob- era de

să lucreze alături de toată lumea. 5) Vor fi din nou închise unitățile comerciale la orele cînd se lucrează pe cîmp. 6) Toate terenurile nefolosite vor fi puse în circuitul agricol.în încheiere, ne exprimăm regretul că această discuție am avut-o în biroul primăriței, și nu pe cîmp.Red. : Am reținut, totuși, din ansamblul relatărilor voastre, că tovarășa președintă a Consiliului popular Lehliu e decisă să instaureze ordine în activitatea agricolă de pe raza comunei. Așa și trebuie. Consiliul popular, comitetul său executiv, ca dealtfel fiecare deputat, poartă răspunderea pentru bunul mers al întregii activități desfășurate in comună, iar pentru activitatea in agricultură in mod deosebit. E vorba de o răspundere politică, dar și de o obligație legală, care presupune respectarea tuturor îndatoririlor, exercitarea tuturor prerogativelor, de Ia organizare pînă la aplicarea, atunci cind este cazul, de sancțiuni.Să vedem ce s-a mai intimpiat și cu aiți factori de răspundere. Pe director cind l-ai revăzut ?— Se făcuse două și jumătate (reia relatarea Florin Ciobănescu) cînd a ajuns la stația de pompare tovarășul director. Soare, ca după ploaie. Dar cine să mai facă treabă, că se risipiseră cu toții ca un stol de vrăbii. A doua mea „zi-lumină“ de lucru se sfirșea în amiaza mare. N-apucasem decit să-1 ajut pe Aurică, economistul, să pună două prelate pe cabana lui nea Grigore.O jumătate de oră mai tirziu poposeam împreună cu directorul Mihai Himceac in biroul contabiiului-șef. Pe perete, un tabel intitulat : „Indicator de plan pe anul 1980", din care ' rezultă că în acest an pe cele 1 530 hectare urma să se producă aproape 20 000 tone de legume : tomate timpurii și de vară, ceapă verde și uscată, morcovi, păstirnac, varză de vară și de toamnă, mazăre și fasole păstăi și boabe, ardei gras și iute, gogoșari, vinete, castraveți, spanac, dovleci și porumb zaharat.' Pepenii nu erau trecuți in tabel. Existau însă pe cimp.— Se face planul, tovarășe director ?— Se face. Dar ce folos l N-are cine să culeagă. V-am spus, sîntem o întreprindere nouă. Din 500 de muncitori permanenți, cîți prevede organigrama, n-am reușit să încadrăm decît 21. Opt dintre ei sint paznici. Restul mecanizatori.— Cadre de conducere par să fie însă destule.— Aproximativ. N-am reușit să ' găsim director tehnic, șef pentru biroul personal-învățămînt și retribuire, jurist și un contabil principal. Ceilalți 24 de oameni, cit prevede schema personal TESA, există.(Deci, personal muncitor 4,2 Ia sută, personal TESA 90 la sută și peste 1 500 hectare de pămint care nu ținuse seama de această situație și rodise).— Și cum vă descurcați? Că altfel nu știu cum aș putea să zic.— Cum ați Am reușit să mai mult de lntr-o zi.— Iar cînd
văzut. Cu sezonieri, adunăm vreo 200. Dar80 nu vin la muncăvin, mal mult „trec" prin rinduri, cum zicea nea Panait, decit să culeagă.— Așa este. Dar ce pot eu să fac ?— Nimic altceva decît să puneți șefii de ferme, că sînt destui, să-i

dileme decurg a lite- mecanism Nu s-a înțeles

tru că nu transportată

peo de el

De aseme- pentru că, alte expli- aflate aici, aveți caleadesfacerii directe lorificați prin _______________________ _— Știu eu? Circa 20—25 tone de legume pe zi rămin nerecoltate. O parte însă se recuperează ca sămîn- ță (? !), iar alte 10—15 tone n-apu- câm să le transportăm la timp. Dar pierderile efective, mă refer la marfa definitiv pierdută, depreciată, nu depășesc 5 procente.— 5 procente din cit ?— Din aproximativ 40 de tone, cit reușim să recoltăm pe zi.— Doar atît 1 Nimic mai mult 11!Red. : Sperăm că organul județean de partid va interveni ferm pentru a schimba optica resemnată a aces-, tor tovarăși. în materie de avut obștesc, de muncă, de sevă a pă- mintului, de energie incorporată in sol nu există pierderi mari sau mici. Pur și simplu, nu trebuie să existe pierderi 1Discuția nu s-a oprit aici,— Tovarășe director, a fost Intr-adevăr neapărată nevoie de dumneavoastră, astăzi, la Slobozia ?— în ceea ce mă privește, nu. Am dat niște date. Cifrele de plan, pe care Ie mai raportasem de vreo zece ori pînă acum.. Stadiul de vegetație - al culturilor, pe care l-am comunicat numai cu două săptămîni în urmă, și cam atît.— La ce foloseau ?— Ca să %e întocmească niște grafice zilnice de livrare, pentru toatădecîtluna. Pînă acum nu făceam _____grafice săptămînale. Cu C.P.L.-ul.• — Nu se puteau comunica aceste date și Ia telefon, dacă tot era acolo cineva care le voia morțiș ?— Ba da. Numai semnătura și ștampila jiu se puteau transmite prin ]e șj semnez.telefon. Că a— De ce ?— Probabil respecta.— Si se vor— Nici pomeneală. Cum să recoltez 60 de tone de legume pe zi — atit s-a prevăzut prin noile grafice să se recupereze și răminerile in urmă — cînd eu n-am oameni sufi- cienți nici pentru 40 de tone ?Pe urmă a sunat telefonul. Directorul mi-a cerut cu privirea, precipitat. stiloul. I l-am dat. Cu receptorul la ureche a consemnat intr-un registru următoarea notă telefonică :„14 august 1980. Se constată rămî- neri în urmă Ia recoltat și livrat legume. Se imoune ca imediat ce timpul va permite să se întreprindă cele mai hotărîte măsuri pentru : — mobilizarea din unitățile agricole a elevilor. a tuturor locuitorilor Bâtelor la recoltarea legumelor. în așa fel ca fiecare unitate agricolă să se Încadreze în graficele de lucru ; — organizarea în bune condiții a activității de transport al produselor. Semnează Eugen Maliu. secretar al Comitetului județean de partid Ialomița".Așadar, ședința nu rămăsese chiar fără nici o urmare, părea să spună privirea directorului. Nu l-am contrazis. La fel gîndeam și eu. Probabil și sensul privirii, nu numai „spusele" privirii, era același cu al meu. Că aveam amîndoi dreptate, eu. unul, m-am convins in zilele următoare, cînd n-a mai plouat cu picături de ploaie, ci cu alte note telefonice și ședințe. Dar n-au prea schimbat mare lucru.

ca o garanție că se vorrespecta ?

Florin CIOBĂNESCU 
Gheorahe GRAURE 
Aurel PAPADIUC
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j Fintina din Celei | 
1 In curtea Scolii generale din 
I' Celei, un cartier al orașului Co- I 

rabia, de pe Dunăre, se află o | 
fintină cu apă rece și limpede 
cum ii cristalul, numai bună de ■

I potolit setea. Fintina se află in I 
imediata apropiere a vestitei I 
cetăți Sucidava și datează încă

Ide pe vremea dâco-romanilor. j 
Așadar, după 18 veacuri de | 

cind a fost construită, fintina

Ieste și astăzi la fel de generoa- ■ 
să cu apa ei.

Vizitînd Sucidava, nu se poate ’ 
să nu beți o gură de apă din 

I străvechea și mereu intineritoa-
rea fintină din'Celei.

REALITĂȚI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE

I
I
I
i
I
I
i
I
I
I
I

„Fu bat rin ? 
Poftește de 
mă-ntrece!"

Este vorba de bătrinul Ema- 
noil Țopa din Iacobeni, jude
țul Vaslui, aflat in pragul îm
plinirii virstei de 80 de ani. 
Virstă care nu-l împiedică insă 
ca in fiecare zi, cu noaptea-n 
cap, să plece la cositul finului. 
Ba, unde mai pui, că nu e cosaș 
să-l intreacă. „Unii vor înclina 
să creadă că e un-fenomen, dar 
să știți că bătrinul așa a fost de 
cind se știe, cel mai harnic din
tre cei mai harnici — ne scrie 
un cititor al nostru. Singur con
sideră că nu există alt sport 
mai bărbătesc și mai complet — 
deși deloc ușor — decit cositul", 
Si tot el spune că atita vreme 
cit mai poate ține coasa in mină 
— și crede că o s-o mai țină 
mulți ani de-acum incolo — 
hirca aceea cu coasa fuge din 
calea lui speriată. Să fugă pină 
o crăpa!

Gigei de la etajul 
patru

I

I
I

Semne certe ale urbanizării in comuna Odoreu, județul Satu Mare

IAcum, Gigei, un băiețel din 
Galați, care nu a împlinit incă 
doi ani, nici nu și-ar putea in- 

Ichipui măcar prin ce grozăvie a 
trecut. Este sigur insă că părin
ților săi intimplarea le-a fost de 
învățătură. Și lor și altora, care-i 

Ilasă pe cei mici fără nici o su
praveghere.

Dar iată ce s-a intîmplat cu 
I Gigei. Lăsat singur intr-o ca

meră, acesta s-a aplecat atit de 
mult pe fereastră, incit a căzut 

Iin gol de la... etajul al patrulea.
Din fericire, nu s-a ales decit 
cu două fracturi repede vinde
cabile la virsta lui.

ICeea ce ne-a făcut să stăruim 
asupra pățaniei lui Gigei este 
(faptul că numai la spitalul ju

dețean din Galați au fost in
ternați, in acest an, incă cinci 
copii care au căzut — ca și

■ Gigei — de la diferite etaje.

Doua care
I cu trifoi

IDeși era trecut de miezul 
nopții, sătenilor de pe ulița 
aceea lăturalnică a comunei 

I, Tărlungeni, județul Brașov, nu 
le-a scăpat trecerea a două care 
încărcate cu trifoi Unul a intrat 

Iin ograda lui lordache Grancea, 
iar celălalt in ograda lui Mar
cel Pușcașu.

Nu știm dacă în cele două 
Icare încărcate s-o fi aflat și 

vreun fir de trifoi cu... patru 
foi, chipurile aducător de noroc. 

I Oricum, in cazul de față, in 
nici un... caz nu le-ar fi adus 
celor doi decit ghinion. Pentru 

Ică, pină la vărsatul zorilor s-a 
și aflat că trifoiul fusese sus
tras de pe o tarla a cooperativei 
agricole, unde cei doi nu prea 

Ise înghesuiau cu munca, deși 
unul dintre ei —Marcel Pușcașu 
— se află in executarea unei 

I condamnări la locul de muncă.
Dar se vede treaba că nu s-a 
învățat minte, fapt pentru care, 
împreună cu celălalt, va apărea 

Idin nou în fața instanței de 
judecată.
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| Confuzie
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Seara, aflat la volanul mașinii 
personale, Andrei loan Terțan 
din Satu Mare a efectuat, pe o 
stradă din oraș, o depășire pe 
cit de neregulamentară, pe atit 
de riscantă, observată de pa
trula de circulație, care i-a 
făcut semn să oprească. Dar 
A. I. T. a găsit că e mai „sănă
tos" să apese pe pedala de ac
celerație. Pe o stradă lăturalni
că a oprit și a părăsit in grabă 
autoturismul, împreună cu cei 
doi însoțitori ai săi. Aceștia din 
urmă au fost repede ajunși de 
patrula de circulație, in fața 
căreia au recunoscut că toți trei 
— deci și A. I. T. — se cinsti
seră cu vin înainte de a porni 
la drum. întrebat de... sănătate, 
A. I. T. a susținut morțiș că 
n-a oprit la semnalele agentului 
de circulație, intrucit a crezut 
că acesta, chipurile, îl... saluta
se. Firește, i s-a suspendat per
misul de conducere pe două 
luni, plus amenda de rigoare. 
Măsuri cu adevărat... salutare

Cum e posibil?
Printre scrisorile sosite pe 

adresa rubricii noastre am dat 
peste o cutiuță din carton meș
terită și trimisă de Ion Cosma, 
operator la Combinatul petro
chimic din Borzești. In cutie — o felie groasă de piine și, in 
miezul ei — un ciob de sticlă 
de vreo trei centimetri pătrați. 
Felia cu ciobul de proporți ne
obișnuite a fost găsită de cititorul 
nostru intr-o franzelă cumpărată 
de la un centru de piine din apro
pierea casei sale din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Cititorul se 
întreabă și ne întreabă : „Cum 
e posibil să se găsească in ali
mente astfel de «corpuri străi
ne» extrem de periculoase" ?
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Rubrică 'ealizală de
Petre POPA Iși corespondenții „ScinteiT^j

Mai intîi — răspunsul la Întrebarea pusă pe pagina intii: „Din ce oraș este această imagine ?“ Fotografia publicată pe pagina intii nu reprezintă un peisaj urban in sensul administrativ al termenului. Ca loc, ea a fost făcută în comuna Piatra, județul Teleorman. Ca multe alte așezări rurale, comuna amintită dispune de numeroase elemente care o fac confundabilă cu un oraș. Sînt consecințele evoluției constante a satului românesc contemporan : drumul decis și rapid spre civilizație, spre condiții de muncă și viață comparabile cu nivelul așezărilor urbane.Oare despărțirea de „idilicul" satului patriarhal de altădată se petrece cu o undă de nostalgie? în fapt, țăranii, locuitorii satelor renunță cu dragă inimă la romantica fintină cu cumpănă sau cu roată pentru apa de la robinet, se lipsesc bucuroși de vatră pentru aragaz, iar gospodinele s-au lăsat ușor convinse că spălatul rufelor cu mașina se face mai lesne decit la rîu. în unele sate s-au păstrat o casă- două din cele vechi, ca muzeu, pentru aducere aminte. Căci generațiile tinere și cele care vor veni trebuie să știe în ce stare de înapoiere s-a aflat satul românesc, ce moștenire grea au primit, de la vechile regimuri, părinții și bunicii lor.Orice om care-și trage obirșia de la țară este gata să-ți povestească despre „cum a fost și cum este" comuna lui natală. în mîndria cu care-ți vorbește deslușești, negreșit, ideea că în toate schimbările înnoitoare petrecute, pe lingă efortul material considerabil al statului socialist, se află și munca oamenilor, contribuția lor la ridicarea nivelului de civilizație al satelor. într-o scrisoare din sutele de acest fel adresate redacției se arată : „Comuna Perișani, din județul Vilcea este o comună mare, cu oameni ambițioși și harnici. Drumurile bine consolidate, împreună cu stîl- pii ce duc lumina electrică în casele cetățenilor din satele Perișani, Băiașu, Spinu, Titești, Poiana, Pri- poare, școlile din Cucoiu și Po- deni, iar in vremea din urmă
(Urmare din pag. I)„Ford", „Lemaître", „Standard Telefoane". în jurul echipelor de șoc din timp instruite se lărgeau în acele zile forțe patriotice de luptă „ în întreprinderi.

Purtătorii brasardelor 
tricolore 

luptau eroic 
pentru viitorRememorind elemente ale pregătirii minuțioase a insurecției de către organizațiile de partid, tovarășul DUMITRU SIMULESCU, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, rela-— De la jumătatea lunii august, in calitate de comandant al batalionului F.L.P. din diferite unități ale Uzinelor de gaz și electricitate Grozăvești și Filaret, am transmis comandanților celor 30 grupe de șoc de cîte zece oameni dispoziția să fie în orice moment pregătiți spre „a intra în acțiune". La cîteva ore după declanșarea insurecției, am primit cuvintul de ordine să mă prezint la Comandamentul general al F.L.P. din Aleea Alexandru. Am gonit pe bicicletă ca la curse. întrucit cunoșteam din munca ilegală mulți tovarăși din întreprinderi, am primit sarcina să fac parte din grupul care se îngrijea de înarmarea și repartizarea formațiunilor patriotice trimise în diferite misiuni. Secretarii organizațiilor de partid, comandanții grupelor de șoc veniseră cu oamenii lor să primească indicații. Dar erau și mulți muncitori care veniseră din proprie inițiativă, îndată ce au aflat veștile transmise la radio. Parcă văd și azi sutele de oameni care se urcaseră pe zidurile ce înconjurau parcul din jurul comandamentului strigînd : „Dați-ne arme !“.Ne bucuram de elanul lor, dar, Împreună cu secretarii organizațiilor de partid, verificam pe cei cărora Ie dădeam arme. îndată ce erau echipați — cască, brasardă tricoloră, pușcă, muniții — oamenii porneau spre Școala de război și Prefectura Ilfov, unde se aflau misiunile militare ale generalilor Hansen și Gerstenberg, spre hotelurile „Ambasador" și „Bavaria", unde erau servicii militare germane ; peste tot acționau împreună cu trupele trimise de Comandamentul militar al Capitalei. în sfîrșit, alte echipe de șoc au participat la li

Satul românesc 
pe drumul progresului 

si civilizației
£școala de 10 ani cu 8 săli de clasă, laborator, cabinet de științe sociale, grădiniță de copii sint rodul muncii lor. La chemarea comitetului comunal de partid — arată in continuare corespondentul, profesorul Nicu Stănescu — au răspuns din toată inima, conștienți de necesitatea unirii tuturor forțelor cind este vorba de o lucrare importantă de interes obștesc, ce se încadrează în marea acțiune de sistematizare a vechilor vetre, de riaicare a nivelului de confort și civilizație".în cuvintul lor de la înalta tribună a diferitelor congrese și consfătuiri, organizate la nivel național, în sesiunile consiliilor populare, în scrisorile lor adresate ziarelor și revistelor, în poezia populară nouă, în cîntece, locuitorii satelor zugrăvesc imaginea nouă a așezărilor rurale, apelînd, adesea, la cifre, acele argumente ce nu pot fi tăgăduite. Vom face și noi uz de ele pentru a înfățișa tabloul succint al progresului satelor, proces ireversibil început la 23 August 1944,Primul semn al prosperității omului este casa in care locuiește, în acești 36 de ani s-au construit

la sate peste 2 450 000 de locuințe noi, frumoase, confortabile, păstrind specificul arhitecturii locale. Numai in acest cincinal peste 64 000 de familii din localitățile rurale și-au durat cămine noi, din fondurile proprii. înfățișarea satelor s-a schimbat enorm și datorită lucrărilor edilitare. Din 1976 încoace au fost modernizate și reparate drumuri, prin contribuția populației, pe o suprafață de 4,3 milioane mp; s-au introdus 930 km de rețele de apă și 146 km de canalizare. Din fondurile statului și prin contribuția cetățenilor s-au construit numeroase edificii destinate sănătății oamenilor. în prezent, in comune funcționează 2 963 de dispensare medicale — 247 dintre acestea fiind construite în acest cincinal, 88 de spitale cu o capacitate de 27 649 de paturi, în care acordă asistență calificată peste 7 000 de medici, dintre care aproape 1 800 stomatologi, precum și circa 33 000 de cadre medii și auxiliare. Farmaciile, punctele farmaceutice sînt prezente în toate comunele. îngrijirea sănătății oamenilor, acțiunile profilactice au la dispoziție o bună bază materială. Satul de altădată,

Unul din miile de magazine universale nou construite la sate : cel din comuna Biled, județul Timiș Foto : E. Dichiseanu

in care știutorii de carte erau o raritate, a intrat definitiv intr-o istorie fără drept de întoarcere. Școlile de tot felul stau la indemina fiilor satelor, pentru a-i instrui, căci munca la țară tinde să se asemene cu cea de la oraș. încă de mici, de la virsta preșcolară, copiii intră in vastul proces de invăță- mint, ale cărui așezăminte se înmulțesc in fiecare an. Numai din 1976 incoace s-au construit 2 436 de săli de clasă și 239 de laboratoare. Astfel, in anul școlar trecut, la sate și-au desfășurat activitatea 9 887 de grădinițe, în care au fost cuprinși 493 654 de copii ; în învăță- mintul primar și gimnazial au fost înscriși 1 830 241 de școlari, iar cele 111 licee, de diferite profile, au fost frecventate de 133 373 de elevi. Pregătirea cadrelor necesare practicării unei agriculturi moderne a făcut necesară apariția a 41 de școli profesionale, cu peste 4 800 de elevi, precum și a unor școli de maiștri.Sporirea veniturilor țărănimii, creșterea exigenței cumpărătorilor din mediul rural au impus crearea unei rețele comerciale moderne, capabilă să răspundă pozitiv cerințelor, constituită din 33 836 de unități ale cooperației de consum, însumind o suprafață de peste 3 milioane mp — 253 mp la mia de locuitori. Este de prisos să spunem că locul micilor. prăvălii unde se vindeau, de-a valma, gaz și sare, chibrituri și stambă a fost luat de magazine universale cu nimic mai prejos de cele de la oraș, de unități bine aprovizionate cu mărfuri intr-o structură foarte puțin diferențiată de aceea din localitățile urbane. Este interesant de semnalat, ca un indiciu al schimbărilor produse în modul de viață al sătenilor, faptul că s-au observat creșteri importante ale cererii la articole de uz casnic și gospodăresc (23 la sută), la cele cultural-sportive (39 la sută), la cosmetice și parfumerie (43,3 la sută) și altele ; s-a intensificat aprovizionarea satelor cu îngrășăminte chimice, materiale și unelte agricole, precum și cu materiale de construcții. In aceeași măsură și ca rezultat direct al noului standard de viață al celor ce muncesc, la sate s-a dezvoltat activitatea prestărilor de servicii. în 2 674 de comune, din 2 706 existente pe harta țării, cooperația de con-

Cristian

In comuna Viziru, județul Brăila, blocurile de locuințe se integrează perfect in peisajul rural

Tradiția locală și bunul gust intr-o armonioasă îmbinare cu trăinicia «și confortul in comuna Păltinoasa, județul Suceavasum este prezentă cu ateliere și unități dintre cele mai diverse — numai între anii 1976—1980 s-au înființat 5 600 de noi unități. între acestea se numără și cele 965 de brutării cu o capacitate de peste 2 500 tone piine în 24 de ore. Volumul serviciilor pe locuitor a crescut de la 86 lei, în 1975, la 183 lei în acest an.O dezvoltare deosebită au cunoscut, in cincinalul care se încheie, cele 129 de comune ce urmează să devină centre urbane. Ele au fost dotate cu 130 de obiective indus

triale, cu peste 250 de obiective agrozootehnice, pomicole și forestiere ; din fondurile statului s-au construit peste 20 000 de locuințe, pentru specialiștii satelor, precum și peste 80 000 mp spații comerciale și de prestări de servicii.Sint date și cifre ce pot fi ori- cînd confruntate cu realitatea. Ele conturează, în termeni fără echivoc, chipul de azi al satului românesc, Ia fel de pitoresc ca în trecut, dar prosper, optimist.
Rodica SERBAN

chidarea cuiburilor hitleriste de rezistență amplasate în numeroase blocuri de locuințe, iar în momentul cind unitățile hitleriste se îndreptau de la Giurgiu, Oltenița, Alexandria și Ploiești spre Capitală, formațiunile patriotice au sprijinit unitățile militare în grelele lupte purtate împotriva forțelor germane la Podul Bă- neasa și pe Calea Rahovei. Nu voi uita niciodată dîrzenia și spiritul de sacrificiu cu care muncitorii, populația s-au ridicat la luptă spre a asigura victoria insurecției, apărarea Capitalei ••NICOLAE POPA LURIC, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, își amintește :— în zorii zilei de 24 august făceam de gardă la Comandamentul

Libertatea purta numele 
oamenilorEra în august 1944. Să vedem acum, după 36 de ani, cum interpretează un istoric de azi acele evenimente. Colonel dr. LEONIDA LOGHIN este șef de sector la Centrul de studii și cercetări de istorie militară. Iată ce ne spune :— Țara toată a fost un cîmp de bătălie, principalele centre fiind București și Valea Prahovei. Caracterul de masă al insurecției a fost un obiectiv fundamental cuorins in programul partidului. Dealtfel, Comandamentul formațiunilor de luptă patriotice a publicat la 26 august 1944 a insuflețitoare chemare în care se

Am inaugurat, împreună cu alți tovarăși, primul sediu legal al partidului din oraș. Am arborat steaguri tricolore și roșii și am început activitatea. în primele ore cu timiditate, apoi cu hotărîre foarte mulți oameni veneau și cereau să lupte împotriva cotropitorilor hitleriști. Țin minte că într-o zi a venit la sediul nostru un tinăr care ne-a spus direct: „Vă rog să-mi dați o armă. Consider că în aceste zile datoria patriotică a oricărui tinăr este să pună mina pe armă". Tînărul acela se numește Ion Dinu și astăzi este ofițer activ în armata română.Colonelul ION DINU iși amintește cu emoție de acele zile fierbinți : , — Ce tineri eram. Și ce romantici. Gestul meu de atunci ? Trebuie să

. simplă ambiție de răzbunare, ci o necesitate obiectivă.Istoricul a cercetat documente, dar li se adaugă firesc amintirile oamenilor care au trăit acele evenimente. Amintiri puternice și impresionante. Printre cei care au trăit atunci istoria pe cîmpul de luptă se numără și scriitorul TEODOR BALȘ. Un ordin de front îl citează pentru faptele sale de arme săvîrșite la porțile Capitalei, în regimentul de gardă călare comandat de colonelul Marcel Ol- teanu. A fost decorat cu „Virtutea militară", clasa a II-a.— Cred că în acele zile de august sfîrtecate de explozii, la poarta din nordul Bucureștilor, asupra căreia se năpustiseră dezlănțuite trupele naziste, trăiam, fără să ne dăm sea-
Ore și zile care au intrat în istorie
F.L.P. din Aleea Alexandru. Apoi, împreună cu mai mulți tovarăși din cadrul formațiunilor patriotice de la „Leonida" am primit ordinul să controlăm, clădire după clădire, sediile comandamentelor hitleriste din Parcul Filipescu și împreună cu unitățile Regimentului 21 Infanterie să-i scoatem din luptă pe hitleriștii care se fortificaseră aci. Pină seara au fost capturați cîteva sute de prizonieri.Membri ai comitetului de partid al Capitalei și ai comitetelor sectoarelor s-au aflat in fruntea formațiunilor patriotice care au participat, alături de unitățile militare, la luptele împotriva hitleriștilor la Aeroportul Otopeni și Podul Băneasa, la sfărî- marea rezistenței hitleriștilor care iși fortificaseră pozițiile la sediul Misiunii aviatice germane, Școala superioară de război, hotelul „Ambasador". Formațiunile patriotice au ocupat și luat sub pază sediile Siguranței, Palatul telefoanelor, Poșta centrală, Banca Națională, C.E.C.-ul. La 24 august fuseseră ocupate toate sediile hitleriste din Capitală, Iar a doua zi formațiunile patriotice și o unitate militară au pătruns în ultima poziție de rezistență a acestora, Legația germană. Coloane de prizonieri hitleriști, escortați de militari și luptători din formațiile patriotice, erau duse la arena „Venus". Capitala — centrul insurecției — fusese eliberată.

spunea : „Lupta cu arma In mină Împotriva cotropitorilor nemți a început. Din această clipă fiecare român este un soldat al României libere".Colonelul în rezervă VASILF CERNEA, membru de partid cu sta giu din ilegalitate, are totul proaspăt în memorie, de parcă faptele s-ar fi petrecut ieri :— Mă găseam, in august 1944, la Sibiu. 1% seara zilei de 23 August participam, ca activist de partid, la o ședință conspirativă. Un tinăr veghea afară, gata să semnaleze eventualele pericole. La un moment dat am auzit semnalul convenit. După ce toți cei prezenți au părăsit încăperea, folosind o ușă secretă și trecind într-o altă clădire dinainte pregătită, am ieșit în stradă să văd ce se intîmplă. Tînărul de afară mi-a sărit de git strigînd cît putea de tare : „Am învins l Am învins !“ Peste drum o casă era puternic luminată și avea ferestrele larg deschise. Stăpînul casei dăduse la maximum aparatul de radio și numeroși cetățeni aflați în stradă ascultau cu răsuflarea tăiată. Treptat, orașul s-a animat. S-au deschis alte ferestre, s-au aprins alte lumini, iar oamenii strigau că e pace. A doua zi am citit în „România liberă" chemările partidului comunist. Obiectivul nostru imediat era să facem larg cunoscute aceste chemări și să acționăm ca oamenii să le urmeze. Trebuia să-i convingem intîi și intîi că nu e pace, că lupta continuă și că, așa cum cerea partidul, fiecare cetățean trebuia să devină un ostaș al României libere.

spun că nu a fost singular. Eram muncitor intr-un atelier din Sibiu. Aveam mulți prieteni și cunoscuți de virsta mea. Am înțeles să răspundem evenimentelor din țară în modul cel mai concret posibil : adică să trecem la arme. Era aceasta o faptă de patriotism de datoria oricărui tînăr. în focul luptei am devenit utecist. Apoi comunist. Pentru că am înțeles că forța ce răspundea în gradul cel mai înalt năzuințelor noastre, voinței noastre era tocmai Partidul Comunist Român. Și am înțeles că tot partidul conducea întreaga luptă în care intrase atunci România pentru salvarea ființei sale naționale.
Patriotismul 

faptelor mariSă-i dăm din nou Cuvintul istoricului. Iată ce relevă colonel dr. Leonida Loghin :— Victoria insurecției din România a avut o deosebită valoare strategică în contextul evoluției generale a celui de-al doilea război mondial. Dealtfel, feldmareșalul Rundstedt, la interogatoriul' ce i-a fost luat în timpul procesului criminalilor de război hitleriști, a declarat că principalul factor care a dus la prăbușirea frontului din Balcani a fost pierderea petrolului românesc. Este de înțeles de ce hitleriștii au vrut cu orice preț să înăbușe în sînge insurecția din România. Nu era o

ma, momentele tn care Istoria contemporană a României începea să existe. Ea s-a născut atunci și a putut continua, dezvoltîndu-se într-o angajare totală a țării împotriva încă puternicei mașini de râzhoi naziste, pentru că încercările disperate ale trupelor brune de a pătrunde în capitala țării spre a sugruma în fașă insurecția s-au frînt în fața neclintirii noastre.în acele zile l-am văzut pe comandantul de la Băneasa — eminentul ofițer și inegalabilul om care a fost generalul-colonel in rezervă Marcel Olteanu — privind de lingă noi, încrezător și calm, linia frontului în care parcă descifra conturele deceniilor ce aveau să vină, prefigurate in exploziile însîngerate ale obuzelor.De aici, de la orizontul nordic al orașului, a început lungul și gloriosul drum de luptă al armatei române, care a adus o importantă contribuție Ia zdrobirea nazismului, la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, la scurtarea războiului și curmarea suferințelor lumii.Pe colonelul în rezervă MIHAI CUCU l-am întîlnit la cîteva ore după ședința de închidere a celui de al XV-lea Congres internațional de științe istorice. A participat aici in calitate de om de știință, specialist în domeniul istoriei. Acum este, cum spuneam, în rezervă. A fost însă profesor de istorie la Academia militară, a fost șef de catedră și a scris peste o sută de studii despre participarea României la victoria împotriva

Germaniei hitleriste,.precum și multe cărți. Dar mai intîi a participat direct la această luptă ca ofițer în regimentul 33 infanterie, din divizia 10.— Divizia noastră era alcătuită din patru regimente. Semnificativ este faptul că toți cei patru comandanți de regimente — colonelul Nicolae Mateescu, colonelul Gabriel Vlad, colonelul Teodor Ducea, colonelul Gheorghe Stăncescu — luptaseră la Mărășești, fiind atunci sublocotenenți, în calitate de comandanți de plutoane. Este lesne, așadar, de înțeles care era starea lor de spirit. în ziua de 23 August 1944 ne aflam la Tulcea și am participat la lichidarea forțelor hitleriste din nordul Dobro- gei. Am fost prezenți apoi, în zilele de 29 și 30 august, la puternicele lupte din zona Slobozia — Bucu. Aid s-a petrecut un fapt ieșit din comun, în orașul Slobozia, Statul Major al diviziei noastre a sosit, pe locul de amplasament, înaintea trupelor. în aceeași zi o coloană hitleristă puternică a încercat să pătrundă in oraș, cu intenția de a trece podul peste Ialomița. Ofițerii și ostașii din componența Statului Major au opus, pină la sosirea trupelor, o rezistență dîrză. Lupta a continuat pe măsură ce regimentele noastre soseau in această zonă, pină la distrugerea completă a inamicului. Cite fapte eroice, cite fapte mari de patriotism au înscris in acele zile ostașii noștri. îmi amintesc și azi de locotenentul Gheorghe Amza, care, aflat cu bateria sa la liziera de vest a pădurii Bucu, a trecut, cind a fost nevoie, ca trăgător la una din piese. Tirul tunului său a lovit în plin mașinile hitleriste. Dar un proiectil l-a lovit fără cruțare. A mai apucat să strige.: „Nu-i lăsați". Si îmi amintesc de cele două telefoniste din Slobozia, Elena Ionescu și Ioana Busoi- ceanu, care rlscindu-și viața au rămas la posturi pentru a transmite ordinele comandantului diviziei. Ci- teva dovezi dintre miile de dovezi din acele zile și ore fierbinți, care au dovedit istoriei că practic întregul popor, sub conducerea partidului, s-a ridicat la luptă. Am simțit acest adevăr atunci, pe cîmpul de luptă. Și l-am aprofundat mai tîrziu, cu prilejul cercetărilor istorice pe care le-am efectuat....Momente, episoade, secvențe disparate din zilele de început ale noului ev al țării. Asemenea picăturii de apă in care se oglindește imensitatea mării și răzbate vuietul talazurilor ei dezlănțuite, ele reflectă uriașa energie descătușată a unui popor care cu 36 de ani în urmă a devenit, urmînd cuvintul partidului comunist, stăpin al propriului destin.
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL

Un remarcabil succes al oamenilor 
muncii din industria județului Cluj 

înalt și pilduitor examen
al răspunderii și conștiinței muncitorești

A

Județul Cluj a îndeplinit prevederile planului cincinalului actual la producția industrială. Un succes remarcabil, un șucces plin de semnificații pe care oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități, care trăiesc și muncesc în- tr-o puternică unitate și frăție pe aceste străvechi meleaguri, 11 consacră marii sărbători naționale de la 23 August ; un succes care încununează strălucit hărnicia, munca perseverentă, bine organizată pusă în slujba înfăptuirii neabătute a grandiosului program de dezvoltare economică și socială a patriei socialiste ; un succes care nu surprinde pe cei care au urmărit îndeaproape strategia elaborată de clujeni, sub conducerea directă, nemijlocită, a organizației județene de partid, pentru înfăptuirea neabătută, ritmică, integrală și în condiții de înaltă calitate și eficientă a planului la toți indicatorii, de către fiecare colectiv.La Cluj-Napoca sau Cimpia Tur- zii, la Turda sau la Dej, la Ghefla sau la Huedin, pretutindeni, în fiecare localitate unde pulsează ritmurile industriei, in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, comuniștii, oamenii muncii au transformat inițiativa „Azi mai mult, mai bun, mai economicos și mai frumos decit ieri, miine mai mult, mai bun, mai economicos și mai frumos decit astăzi" intr-o deviză care le-a dinamizat puternic eforturile și inițiativa creatoare în întreaga lor activitate. O deviză mobilizatoare desprinsă de organizația județeană de partid din înaltele exigențe ale bătăliei pentru o calitate nouă, superioară și transformată de colectivele de oameni ai muncii intr-o autentică acțiune practică pentru sporirea necontenită a productivității muncii, pentru reducerea sistematică a cheltuielilor de producție, pentru înnoirea și modernizarea în ritm susținut a produselor, pentru ridicarea continuă a eficienței economice.Titlul de județ „Erou al muncii socialiste" atribuit clujenilor in primăvara anului trecut pentru frur moașele succese obținute in întrecere in anii acestui cincinal este un titlu dobîndit prin iscusința și hărnicia lor, prin înalta .responsabilitate comunistă și muncitorească de care au dat dovadă. „Organizația de partid a județului Cluj, comitetul județean, comuniștii, toți oamenii muncii, fără deoșebire de naționalitate — sublinia cu acest prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu — poartă, intr-un fel sau altul, o părticică din acest titlu de «Erou al muncii socialiste». Este un motiv de mtndrie pentru toți oamenii muncii din județ, de la orașe și sate — și sper că va fi și un indemn de a continua să lucreze tot mai bine, de a se menține in plutonul fruntaș și, dacă e posibil, de a ocupa în continuare locul tatii".
Mir abila sămînță 

a unui timp
generos

COMBINATUL DE UTILAJ GREU - 
NOUA „PLACĂ TURNANTĂ” 

A INDUSTRIEI CLUJENE

Oricum am privi, din orice unghi am încerca să abordăm istoria României socialiste, cu precădere istoria ultimilor 15 ani, ea se află fără îndoială sub semnul dialecticului , al unei spirale continui, o plutire largă de zboruri succesive, pe care o națiune harnică tinde să-1 treacă în realitatea fierbinte și palpabilă a unor înfăptuiri tot mai cutezătoare. Acești ani incomparabil de fertili au plasat și municipiul Cluj- Napoca pe o orbită demnă de sșcolul XX.Industria a căpătat aici drept de cetate, înrădăci- nindu-se puternic, devenind componentă organică a structurii sale, un fapt a cărui absență ar fi de acum de neînchipuit. Ar trebui adăugat că această componentă nu este una oarecare, ci una a cărei dimensiune situează orașul în prim- planul vieții economice ro« mânești, platforma industrială ce se redimensionea- ză cu fiece zi tinzind să devină una dintre cele mai impresionante ale țării. Și, ca o mărturie emblematică a acestei realități : C.U.G. sau. pentru știința tuturora, Combinatul de utilaj greu. Acest C.U.G. cu rezonanța lui greoaie spune de la început ceva despre dimensiunile unii întreprinderi întinse pe zeci de hectare și despre proporțiile produselor ce ies și mai ales vor ieși pe porțile sale. Istoria combinatului este extrem de nouă dacă poate fi vorba de istorie : in evoluția întreprinderii se numără abia

Acest însuflețitor îndemn al secretarului general al partidului a dinamizat și mai puternic eforturile clujenilor în întrecerea patriotică pentru sporirea producției și creșterea eficienței economice. Rezultatul : și în anul 1979, Clujul a ocupat locul I pe țară în întrecerea dintre organizațiile județene de partid. Iar in acest an, consecvenți succeselor de prestigiu, clujenii nu-și dezmint frumoasele lor ambiții. De aici a fost trimis către țară emoționantul mesaj al unei mari victorii dobîndite în lupta cu timpul : realizarea cincinalului Ia 
DIN BILANȚUL MUNCII CLUJENILOR 

IN ACTUALUL CINCINAL
• PESTE 10 MILIARDE LEI reprezintă producția indus

trială realizată suplimentar față de prevederile „la zi" ale 
cincinalului.

© Mai bine de 90 LA SUTA DIN SPORUL DE PRODUC
ȚIE înregistrat in perioada 1976—1980 a fost obținut pe 
seăma creșterii productivității muncii.

© ECONOMII DE 525 MILIOANE LEI s-au realizat prin 
reducerea cheltuielilor materiale de producție la 1 000 lei 
producție-marfă cu 139 lei.

© LA APROAPE 50 LA SUTA se ridică ponderea produ
selor noi și reproiectate în ansamblul producției-marfă.

• AU FOST CONSTRUITE Șl PUSE IN FUNCȚIUNE 
171 DE NOI CAPACITAJI DE PRODUCȚIE.

producția industrială cu peste patru luni mai devreme.Clujul este, așadar, primul județ al țării, un județ puternic indus- tria-lizat, care probează încă o dată prin forța de granit a faptelor realismul sarcinilor de plan stabilite de partid, capacitatea oamenilor muncii de a le înfăptui neabătut. Am căutat să pătrundem cît mai adine „secretul" acestui succes. Comuniștii, oamenii muncii cu care am discutat nu situează în atenție fapte senzaționale, Ei ne-au spus simplu, direct, că prin aplicarea, consecvență și corectă a principiilor noului mecanism economi- co-financiar rezultatele nu puteau fi altele decît acestea. Așa se explică de ce sistematic, an de an, cheltuielile materiale la mia de lei producție-marfă au fost reduse, în perioada ce a trecut din actualul cincinal realizîndu-se pe această bază o economie de 525 milioane lei ; așa se explică de ce, tot sistematic, lună de lună, marea majoritate a unităților industriale din județ au raportat nu numai îndeplinirea planului la producția industrială, ci și depășirea lui. înaltele exigențe ale autogestiunii și autocon ducerii muncitorești s-au împletit ' aici cu inițiativa muncitorească, cu statornicirea unui 

cîțiva ani de existență, dar în această atit de dinamică epocă, în care inteligența oamenilor bulversează curgerea știută a clipelor, comprimînd timpul de o manieră incredibilă, acest termen este nu numai perfect posibil, ci pe deplin justificat.Istoria C.U.G.-ului începe într-o vineri, mai precis in ziua de 18 iunie 1976. O dată memorabilă pentru întreprindere și pentru colectivul său nu numai pentru că marchează începutul, ci mai ales pentru valorile de simbol pe care le conține și pe care un mic obelisc aflat la intrare le face publice. Pe placa a- cestui obelisc scrie cu sobrietate : „In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi, vineri 18 iunie 1976, a început construcția Combinatului de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca".— Cum a fost atunci ? îl întreb pe maistrul Miron Rancea, secretarul organizației de partid de la atelierul III al fabricii de utilaj termoenergetic. Se gin- dește o clipă, o lumină caldă îi joacă ta ochi : — Emoționant, pur și simplu emoționant. Atunci cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a turnat prima cupă de beton am simțit ce mare responsabilitate se așază pe umerii noștri. Era o dovadă că partidul contează mult pe ceea ce vom face noi aici. — Și? întreb eu falsă naivitate.

profund respect pentru lucrul bine făcut. Nu întimplător, mașini și Utilaje de înaltă complexitate și de nivel tehnic superior realizate aici sint solicitate și apreciate nu numai în țară, ci pe aproape toate meridianele globului, unele dintre ele fiind distinse cu medalii de aur la prestigioase tîrguri și expoziții internaționale. Iar în final, asemenea preocupări sînt reflectate de faptul că în prezent aproape 50 la sută din producția-marfă realizată în industria județului o reprezintă produsele noi și reproiectate in actualul cincinal. Șirul faptelor de 

hărnicie, demne de toată lauda, nu șe oprește aici. Dar credem că nimic nu poate să redea mai sintetic și mai expresiv priceperea organizatorică a clujenilor, spiritul lor de ordine și disciplină, pasiunea lor pentru promovarea progresului tehnic decit faptul că, pe ansamblul cincinalului, peste 90 la sută din sporul producției industriale s-a datorat creșterii productivității muncii.Cu o consecvență remarcabilă, organele locale de partid, comitetele de partid și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi au urmărit asigurarea in permanență a condițiilor tehnice și organizatorice pentru buna desfășurare a producției. Măsurile au mers pînă la detaliu, țintind neslăbit spre buna organizare : defalcarea riguroasă a sarcinilor de plan pe luni, decade și zile, pe secții, ateliere, formații de lucru și chiar pe fiecare lucrător în parte, adoptarea unor sisteme operative și eficiente de urmărire a realizării sarcinilor de plan, care să permită Cunoașterea promptă, la toate nivelurile, a oricăror dereglări apărute față de programele stabilite și intervenția factorilor de răspundere pentru înlăturarea lor. La nivelul județului, zilnic pot fi cunoscute cu exactitate realizările înregistrate la

Combinatul de utilaj greu Foto : R. Wagner— Și, îmi răspunde zîm- bjnd muncitorul Ion Pop, facem totul pentru a justifica această încredere.— Adică? — Adică ne batem pentru calitate. Deviza unei țări întregi se cade să fie a tuturor și deci și a noastră.îi relatez această discuție inginerului Virgil Pe- irișor, șeful atelierului III.— Au dreptate, zice. De fapt sîntem o întreprindere privilegiată. —» De ce ?

în anii ce vin acest gigant. Să lăsăm cifrele, aceste mărturii atît de lipsite de poezie, dar atît de exacte, să vorbească. La Fabrica de utilaje termoenergetice, prima intrată integral în producție, ultima capacitate a fost dată în folosință în ianuarie 1980, cu o lună înainte de termen. Fabrica de utilaj greu : hala de utilaj tehnologic pentru sectoare calde începe producția cu două Juni mai
Reportaj de Vasile REBREANU 

— Simplu. Pentru că dacă sub directa îndrumare a secretarului general s-a declanșat această veritabilă revoluție industrială românească din ultimii 15 ani, nu sint prea multe întreprinderile care se pot lăuda că la temelia lor au un pumn de ciment turnat de mjna tovarășului Ceaușescu. E normal deci să privim lucrurile așa, să n<ș gîndim că, spre exemplu, de ceea ce facem noi aici, la ter- moenergetice, depinde bunăstarea a milioane de oameni.De fapt, această înaltă conștiință muncitorească este caracteristică întregului colectiv de aici. Ea se materializează în produsele ce ies deja pe poarta combinatului, se materializează mai ales în devansurile Uneori apreciabile cu care intră pe rind in funețiune diversele secții, hale, sectoare ale întregului armonios pe care și-1 va împlini

devreme (octombrie 1978), Fabrica metalurgică : turnătoria de fontă, șapte luni devans (noiembrie 1979 în loc de iunie 1980). Și ritmul acesta continuă și va continua pînă la intrarea în funcțiune a tuturor capacităților. Următoarea și cea mai apropiată în timp (în trimestrul IV al acestui ân), secția de mecano- sudură se află în devans cu jumătate de an.îmi iac datoria de reporter meticulos și-1 întreb pe lnginerul-șef al pregătirii fabricației, Coriolan Giurgea, cum stau cu cifrele indicatorilor de plan, îmi dă o suită de cifre pe care le comentează.— Par mici, zice, în comparație cu cele ce se vor realiza cînd vom lucra la capacitatea finală. Dar cel mai important este faptul că toate aceste cantități sint realizate in devans. Cum va arăta în final combinatul ? Oho 1 Trei fabrici

producția fizică și la export, iar decadal rezultatele obținute la producția-marfă, producția globală și investiții, în acest fel eforturile organizatorice putînd fi orientate operativ spre unitățile în care se ridică probleme mai deosebite....Pe cea mai tînără platformă industrială a municipiului Cluj-Napo- ca, încă la începutul acestui cincinal, în prezența secretarului general al partidului se punea piatra de temelie a unei puternice citadele a construcției de mașini : combinatul de utilaj greu. La numai doi ani de la începerea lucrărilor, constructorii raportau conducerii partidului punerea în funcțiune a primei capacități, noua unitate aducînd o contribuție din ce in ce mai sporită la efortul general pentru realizarea cincinalului mai devreme. Și exemple de acest fel, de devansare a termenelor de punere în funcțiune, de realizare în cele mai bune condiții a planului de investiții sint numeroase. Aceasta constituie, dealtfel, o altă cale pe care clujenii au urmat-o cu toată fermitatea în acest cincinal, perioadă în eare au beneficiat de un mare volum de investiții — de peste 22 miliarde lei — concretizat în construirea și darea în funcțiune a 171 capacități productive.Intrarea ta funețiune la termen sau mai devreme a noilor obiective, creșterea și modernizarea susținută a producției în toate întreprinderile județului au determinat mutații substanțiale de ordin calitativ în structura industriei clujene. Astfel, în actualul cincinal, principala ramură industrială a județului a devenit construcția de mașini ; ea realizează acum mai mult de un sfert din producția industrială. în cadrul acestei ramuri au apărut și s-au dezvoltat noi sub- ramuri, organic legate de tehnica de virf, cum sînt electronica, electrotehnica, mecanica fină, mașinile- unelte, producția utilajelor termo- energetice. Pe seama noilor capacități puse în funcțiune, a modernizării și utilizării mai raționale a potențialului existent, producția industrială s-a dezvoltat intr-un ritm susținut, inregistrind in anul 1989 o creștere de aproape 50 la sută față de anul 1975.Sînt fapte care dau dimensiune eroismului în muncă, spiritului revoluționar manifestate de comuniști, de toți oamenii muncii clujeni, care-și consacră întreaga lor pricepere și capacitate de muncă progresului patriei socialiste. Sînt fapte care dau măsură înaltei lor conștiințe și responsabilități muncitorești. Clujenii au realizat prevederile cincinalului la producția industrială și privesc cu profundă încredere spre succesele de miine, pe care le pregătesc azi, prin aceeași muncă plină de dăruire și pasiune.
Horea CEAUȘESCU

mari, aproape 100 de mii de' tone utilaje pe an. Ce fel de utilaje ? Păi utilaje termoenergetice, utilaje pentru turnătorii, pentru atelierele de forje și ca- zangerie. Dar nu numai despre dimensiuni e vorba, ci și despre creșterea complexității produselor. Am să vă dau un singur exemplu edificator, cred eu. La Fabrica de utilaj termoenergetic produsele realizate au astăzi un preț mediu de 30 de lei per kilogram. Ei btae, cînd vom intra în pro, tcție cu întreaga capacitate acest preț va crește la 90 lei per kilogram, adică de trei ori, elocvent, nu ?La C.U.G. oamenii nu prea au timp de vorbă. Sau, ca să fim cinstiți, n-au timp deloc. Minutele pe care reporterul reușește să Ie smulgă sînt acordate cu zgîrcenie și cu evidentă nemulțumire. Nu față de persoana reporterului, ci față de ieșirea din ritm, de smulgerea de la problemele atit de obișnuite, dar atit de importante ale fiecărei zile. în biroul directorului Gheorghe Pardi e o agitație ca in filme. Sună telefoanele — cheamă Sibiul, cheamă Romanul, e sunat Mediașul — vin oameni cu probleme tehnice, vin hîrtii la semnat. Directorul vorbește la telefon, semnează, aprobă o soluție, admonestează pe cineva, strigă după o urgență. Și totuși, în a- ceastă agitație găsește timp și pentru mine. — Parteneri ai C.U.G.-ului ? zîmbește ușor ironic.

PRAHOVA : 50 de unități 
economiceAcum, în pragul marii sărbători naționale, alte două colective industriale din Prahova, cele de la Țesătoria de mătase Văleni de Munte și uzina „Cablul românesc" Ploiești, au raportat îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe întregul cincinal. Cu acestea, pină ieri, 19 august, în județul Prahova s-au înregistrat 50 de unități economice care și-au realizat planul producției industriale in acest cincinal. Datorită avansului de timp cîștigat, pină la finele anului vor fi realizate peste plan produse în valoare de aproape 12 miliarde lei. Printre colectivele fruntașe se situează cele de la Rafinăria Ploiești-Sud, întreprinderea de mecanică fină Sinaia, întreprinderea de utilaj petrolier și reparații Teleajen, întreprinderea de utilaj chimic Ploiești, întreprinderea de reparații și motoare grele Poiana Cîmpina, întreprinderea „1 Mai" Ploiești, întreprinderea de geamuri Scăeni. (Constantin Căpraru).

BRAȘOV : 20 întreprinderiColectivul întreprinderii „Co- lorom" Codjea a îndeplinit sarcinile de plan ce-i revin în actualul cincinal. Avansul dobin- dit îi va permite să realizeze pînă la finele anului o producție suplimentară de 710 milioane lei. Succese deosebite a obținut în actualul cincinal colectivul întreprinderii din Codlea și pe linia sporirii necontenite a productivității muncii, care a înregistrat în patru ani și jumătate o creștere de 110 000 lei pe om al muncii, ca și în domeniul lărgirii gamei de produse. Prin asimilarea a 60 de noi coloranți șl intermediari, comuniștii Cod- lei au reușit să realizeze o producție in valoare de peste 500 milioane lei, ceea ce le-a permis să reducă efortul valutar al țării cu circa 300 milioane lei, întreprinderea din Codle» este cea de-a' 20-a unitate economică din județul Brașov care și-a îndeplinit pină acum sarcinile din actualul cincinal. (Nicolae Mocanu).
BACĂU: 40 de întreprinderi 

și unități economiceNoi colective de muncă din județul Bacău au raportat în a- ceste zile realizarea integrală a sarcinilor de plan aferente actualului cincinal. Printre acestea se numără colectivele Întreprinderii de mașini-unelte, întreprinderii de avioane, Întreprinderii poligrafice, întreprins derii mecaniee, întreprinderii de postav „Proletarul". Pină la a- ceastă dată au anunțat îndeplinirea planului cincinal 40 de Întreprinderi industriale și unități ' economice din județ. Calculele arată că aceste unități vor realiza pină la finele anului o producție suplimentară în valoare de circa 10 miliarde lei, concretizată in însemnate cantități de utilaje, armături industriale din fontă, organe de asamblare, e- nergie electrică, cherestea, țesături și alte produse necesare economiei naționale. (Gh. Baltă).

Nu știu dacă există vreun minister cu care să nu colaborăm. Plus partenerii externi. Ce va însemna C.U.G. pentru Cluj-Napoca ? Pe scurt : 18 mii locuri de muncă, o contribuție de 10 miliarde la producția județului, un extraordinar teren de legătură fertilă între platforma industrială și Institutul politehnic, în- deplinindu-se astfel cerința conducerii de partid, de a lega cît mai puternic și eficient învățămintul și cercetarea de producție. Datorită C.U.G.-ului, construcția de mașini va deveni ramură precumpănitoare în industria clujeană, iar combinatul va deține rolul de „placă turnantă" a acestei mutații.Atît directorul combinatului, cît și Ion Cioca, secretarul comitetului de partid, sint de părere că pe măsură ce se va cristaliza cu mijloace specifice un stil propriu de eficiență (căci, iată, și eficiența înseamnă stil !) renumele întreprinderii va fi exprimat nu numai de dimensiunile sale intr-adevăr gigantice, ci mai ales de calitatea rezultatelor care trebuie să impună o personalitate distinctă în economia județului. Iar ceea ce se petrece încă de pe acum aici este legămîntul de inimă al celor ce știu să cinstească patria prin faptă și nobilă neliniște consacrată muncii Și creației.E mirabila sămînță a unui timp generos, sămîn- ța iradiantă a României socialiste.

A APĂRUT VOLUMUL:

DIN GÎNDIREA ECONOMICA 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Revoluția tehnico-științifică 

și progresul tehnic
EDITURA POLITICA

încheierea Consfătuirii pe tară privind 
cultura griului si orzuluiMarți după-amiază s-a încheiat, la București, consfătuirea de lucru pe țară cu cadrele de conducere din unitățile agricole socialiste, organizată din indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Consfătuirea a analizat activitatea desfășurată și rezultatele obținute în anul 1979—1980 la cultura griului și orzului, precum și sarcinile ce revin lucrătorilor de pe ogoare in campania agricolă de toamnă.Ultițna zi a consfătuirii a fost consacrata prezentării programelor de recoltare la principalele culturi de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și soia, unor probleme referitoare la îmbunătățirea activității și organizării in cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste. în continuare, pe platforma din incinta Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu", participanților le-a fost prezentată întreaga gamă de mașini și utilșje ce vor fi folosite la stringerea recoltei din această toamnă, precum și modul de folosire în flux tehnologic a acestora.La dezbaterile Care au avut loc, participanții s-au referit la măsuri privind organizarea muncii în campania de toamnă pe formații complexe, care să permită executarea lucrărilor in flux continuu, conduse de specialiști, Încheierea grabnică a pregătirii utilajelor pentru recoltare, asigurarea pieselor de schimb, a carburanților și lubrifianților necesari, pregătirea corespunzătoare a spațiilor de depozitare, instruirea temeinică a mecanizatorilor, a tuturor lucrătorilor care vor participa în campania de toamnă.în legătură cu îmbunătățirea activității, organizatorice și economice în consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste au fost subliniate acțiuni menite să asigure integrarea organică a stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii in activitatea productivă a fermelor, creșterea răspunderii unitare a S.M.A. și unităților agricole pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, generalizarea retribuirii în acord global a întregului personal din unitățile agricole și din S.M.A., amplasarea mai bună a cul

Festivități înîn atmosfera de puternică eferves- ce'nță.. politică. și.Jn anuncă cu care, întregul nostru popor întîmpină cea de-a 36-ă aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, marți dimineața a avut loc, în Capitală, festivitatea prilejuită de absolvirea Academiei militare de către o nouă promoție de ofițeri de comandă, de stat major, activiști de partid, ingineri și subingineri militari, precum șl de acordare a gradului de locotenent absolvenților subingineri și elevilor care au promovat in anul V al facultăților tehnice.Festivitatea s-a transformat intr-o vibrantă manifestare de dragoste față de patrie, popor și partid, față de cel mai iubit fiu al națiunii — tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noaștre armate.La solemnitate a luat parte gene- ral-maior Constantin Olteanu, ministrul apărării naționale. Au fost prezenți membri ai consiliilor de conducere ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, veterani din războiul antifascist, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pionieri.Participanții la festivitate au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune :Pe deplin convinși de sensul profund al răspunderilor ce ne revin pentru organizarea și conducerea procesului de instruire și educare a trupelor in lumina și pe baza cerințelor documentelor Congresului al XII-lea, ale doctrinei noastre militare, al cărei fondator sinteți, în lumina orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, ne angajăm ca in unitățile in care ne vom desfășura activitatea, imbinind trăsă,- turile specialistului militar cu ale activistului politic, să acționăm, cu fermitate și pasiune pentru realizarea
tv

PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,05 Prezenta școlii în Înfăptuirile țării 
16,35 Muzică ușoară
16,55 Ecran de vacanță : „Toate plnzele 

sus !“. Episodul 3 — „Bazarul"
17.50 La porțile cîntecului. Aspecte de 

la a 5-a ediție a festivalului fol
cloric interjudețean de la Orșova

18,15 Tragerea Pronoexpres
18,25 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal * Tara întîmpină 

marea sărbătoare
19,23 Călătorie prin țara mea Litoralul. 

Reporter : llie Nedelcu

APARIȚII EDITORIALEîn Editura Academiei Republicii Socialiste România a văzut lumina tiparului prima parte a „Istoriei dreptului românesc", lucrare elaborată de un colectiv de specialiști, condus de profesorii Ion Ceterchi și Vladimir Hanga, care va reuni în final trei volume.In aceeași editură a apărut al doilea volum al „Istoriei filozofiei românești", amplă sinteză, ce înfățișează o epocă dintre cele mai bogate și complexe al? dezvoltării filozofiei în țara noastră — primele decenii ale secolului al XX-lea — precum și curentele și sistemele din perioada interbelică.Ambele apariții au fost realizate sub egida Academiei de științe sociale și politice.

turilor în cadrul asolamentelor de pe teritoriul consiliilor unice agroindustriale, începind cu cele din această toamnă, stabilirea răspunderilor legate nemijlocit de realizarea sarcinilor de plan pentru toți specialiștii unității. 'în cuvîntu! lor, participanții s-au referit, de asemenea, la pregătirea și recoltarea producției de legume, fructe, struguri, la sporirea efectivelor de bovine și ovine, la realizarea necesarului de furaje de volum, la ameliorarea pajiștilor, precum și la pregătirea cadrelor care vor lucra în agricultură.La încheierea lucrărilor, participanții la consfătuire au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :Reîrmoindu-vă sentimentele noastre de deosebit respect și profundă recunoștință pentru grija pe care o pur- tați agriculturii, dezvoltării și modernizării ei continue, creșterii nivelului de viață al lucrătorilor de pe ogoare, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că, reintorși la locurile de muncă, vom acționa neabătut, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid și împreună cu ceilalți oameni ai muncii din agricultură, pentru a pregăti temeinic campania agricolă de toamnă, a asigura desfășurarea în cele maj bune condiții a lucrărilor de recoltare, precum și a (însămînțărilor și celorlalte acțiuni care condiționează nivelul producției din 1981 — primul an al viitorului cincinal.De asemenea, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați de mărețele obiective puse in fața agriculturii de cel de-al XII-lea Congres al partidului, nu ne vom precupeți eforturile pentru ca în agricultură să se producă profunda revoluție pe cars ați cerut-o, pentru ca să se realizeze acel salt calitativ necesar intensificării producției la nivelul stabilit de congres, sporirii continue a aportului acestei ramuri de bază a economiei naționale la dezvoltarea și înflorirea întregii npastre societăți.(Agerpres)
școli militarecerințelor noii calități în armată, pen^ tru formarea unor militari iscusiți, cu înalte calități morale și de luptă, de* votați fără margini patriei, poporului și partidului. Vom milita neobosit pentru respectarea întocmai a normelor eticii și echității socialiste, a prevederilor iegilor țării, pentru întărirea ordinii și disciplinei militare.Uimind strălucitul dumneavoastră exemplu de slujire cu abnegație și devotament a intereselor supreme ale poporului, învățind din stilul de muncă dinamic și profund revoluționar pe care-J promovați cu consecvență, vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că sîntem ferm hotărîți să ne consacrăm tot ce avem mai bun, întreaga energie și capacitate de muncă înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului și Statului nostru, creșterii forței combative a marilor unități și unităților, pentru a fi gata oricind, la ordinul dumneavoastră, să îndeplinim cu abnegație și devotament, sub faldurile tricolore ale. drapelului de luptă, datoria supremă de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, a libertății, independenței și integrității scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

★La Școala militară pentru pregătirea subofițerilor din Ministerul de Interne a avut loc festivitatea avansării în grad a unei noi promoții de absolvenți. Cu acest prilej, într-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost adoptată o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care absolvenții își exprimă dragostea și recunoștința față de partid, de cpmandantul suprem al forțelor noastre armate, pentru condițiile create în vederea formării ca cetățeni și apărători de nădejde ai cuceririlor revoluționare ale poporului. Ei se angajează să slujească cu devotament partidul și poporul, fiind ferm hotărîți să acționeze cu întreaga energie și capacitate pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România. (Agerpres)
19,40 Noi, femeile • Condiția femeii în ■ 

România de astăzi
20,15 Mîndră zi a libertății. Cîntece pa

triotice și revoluționare
20,30 Film artistic : , între oglinzi para

lele". Premieră TV. O producție 
a Casei de filme 5

22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal • Țara întîmpină 
marea sărbătoare

19.25 Cintece populare românești
19,55 Studio T ’80. Schițe la portretul 

generației noastre
20.20 Seară de operă. Selectiuni din 

opera „Decebal" de Gheorghe Du
mitrescu în interpretarea ansam
blului Operei din Iași

21.20 Buletin rutier — informații pentru 
conducătorii auto

21.35 Teleenciclopedla (reluare)
22,05 Telejurnal

Știri sportive• Proba de săritură în înălțime băieți din cadru! concursului internațional de atletism „Cuoa Prietenia", pentru juniori, desfășurat la Santiago de Cuba, a fost cîștigată de tînărul sportiv român Sorin Matei cu 2,20 m.• Lotul reprezentativ de fotbal al țării noastre a susținut ieri un meci de verificare la Rm. Vîlcea in compania formației locale, Chimia. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—1 (2—0) în favoarea selecționabililor.A Marți s-a disputat în Capitală meciul internațional amical de fotbal dintre echipa bucureșteană Sirena și formația Sporting Club Alep din Siria. Victoria a revenit fotbaliștilor bucureșteni cu scorul de 4—2 (2—2).
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Primire la C. C. al P. C. RMarți după-amiază, tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășul Jack Ashton, membru al Comitetului ' Politic și al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie, care se află în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Jack Ashton a transmis conducerii Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din partea Partidului Comunist din Marea Britanie, a secretarului său general, tovarășul Gordon McLennan, călduroase salutări și cele mai bune urări.Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu a rugat să se transmită, din partea conducerii P.C.R., a tovară-

salut urări din Marea Britanie, tovarășului Gordon McLennan.S-a procedat la un schimb reciproc de păreri privind activitatea și preocupările • celor două partide, expri- mindu-se dorința comună de a dezvolta în continuare, în spiritul stimei și respectului reciproc, bunele relații și conlucrarea dintre P.C.R. și P.C. din .Marea Britanie, dintre România și Marea Britanie, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și prosperității. Au fost abordate, de asemenea, unele ale situației internaționaleLa primire a participat Ghizela Vass, membru al P.C.R.

șuiul Nicolae Ceaușescu, un călduros și cele mai bune de succes conducerii P.C.

aspecte actuale, tovarășa C.C. al

UPRONA din Burundi
Plecarea delegației Partidului Uniunea pentru Progres 

Național»Marți după-amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Uniunea pentru Progres Național — UPRONA din Burundi, condusă " - -Mworoha, secretar general dului, care, la invitația P.C.R., a efectuat o vizită tenie în țara noastră.La plecare, pe aeroportul oaspeții au fost salutați de
de Emil al parti- C.C. al de prie-Otopeni. tovarășii

Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Libfere Nda- bakwaje, Burundi la ambasadei. ambasadorulBucurești, și Republicii membri ai(Agerpres)
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In diferite țări ale lumii continuă să aibă loc manifestări consacrate 
celei de-a 36-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din România.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul Porfir Negrea a fost numit in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Unită Camerun, cu reședința la Libreville.

★Cu ocazia încheierii misiunii sale In țara noastră, ambasadorul Republicii Liberia, Joseph Graham, a oferit, marți seara, o recepție.Au luat parte Maria Groza,junct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți al unor instituții centrale și ai vieții cultural-știin- țifice românești.Au fost prezenți, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice țara noastră, membri ai plomatic.

ad-
acreditați in corpului di-

★Ambasadorul Statelor _____cane in România, Emilio Calderon Puig, a oferit, marți seara, o recep- ‘ ție, cu prilejul Încheierii misiunii sale in țara noastră.Au participat Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni di-

Unite Mexi-

plomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★La Ambasada Republicii Democrate Germane din București a fost organizată, marți, o conferință de presă prilejuită de apropiata deschidere a ediției de toamnă a Tirgului internațional de la Leipzig, ce va avea Ioc între 31 august și 6 septembrie a.c., sub chemarea : „Pentru un comerț internațional neîngrădit și progres tehnic". Au luat parte reprezentanți ai presei centrale, ai Agerpres și Radioteieviziunii române.Cu acest prilej, locțiitorul consilierului comercial al Ambasadei R.D. Germane, dr. K. J. Haase, a făcut o prezentare a Tirgului internațional de la Leipzig, la a cărui ediție din toamna anului 1980 și-au anunțat participarea 6 000 de firme și întreprinderi de comerț exterior din 50 de țări.România va prezenta la Tîrgul de la Leipzig o gamă largă de produse ale industriilor constructoare de mașini, de prelucrare a lemnului, chimică, precum și a celor producătoare de bunuri de consum.

Sub genericul „Ziua României", televiziunea poloneză a transmis o emisiune dedicată realizărilor țării noastre în domeniile economiei, culturii și artei. A fost prezentat, totodată, filmul artistic „Din nou împreună". De asemenea, Radiodifuziunea poloneză a început transmiterea programului „Săptămîna culturii românești".Asociația de prietenie Marea Britanie — România a organizat la Londra o seară românească. In discursul rostit cu acest prilej, Harry Francis, președintele asociației, a evidențiat faptul că, printr-o fericită coincidență, poporul român sărbătorește acum ziua sa națională în anul în care se împlinesc 2050 de ani de la formarea primului stat dac centralizat și independent și 15 ani de la alegerea în fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. După ce a trecut in revistă momente din istoria poporului nostru, lupta sa permanentă pentru unitate și independență, vorbitorul a reliefat importanța zilei de 23 August, contribuția armatelor române la victoria finală asupra Germaniei naziste. Au fost subliniate succesele, remarcabile obținute de România în toate domeniile de activitate în anii socialismului.în cuvintul său, Vasile Gliga, ambasadorul României la Londra, a prezentat semnificația evenimentului, marile transformări pe plan politic, economic și social-cultural care au avut loc în România, mai ales în cursul ultimilor 15 ani, relevînd contribuția hotărîtoare a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Rqmânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la promovarea unei politici interne și externe dinamice și ori- 1 ginale, menită să ducă la ridicarea nivelului material și spiritual al întregului popor, la participarea activă a României la viața politică internațională, la soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea. A fost reliefat, totodată, aportul deosebit al vizitei de stat în Marea Britanie a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la evoluția ascendentă a relațiilor româ- no-britanice.

Au fost prezentate filme documentare românești și expozițiile de fotografii „Carpații vorbesc despre daci" și „România azi".De un mare interes s-a bucurat expoziția de carte cuprinzînd la loc de frunte opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind căile de soluționare a marilor probleme ale contemporaneității.Cu ocazia manifestării, membrii Asociației de prietenie Marea Brita- nie-România au adoptat în unanimitate textul unui mesaj de felicitare adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu ocazia celei de-a 36-a aniversări zilei noastre naționale. aLa sediul Asociației naționale a o României.scriitorilor din Peru a avut loc seară culturală dedicată _____ _ _____Desprg realizările poporului român în perioada de după 23 August 1944 și cu deosebire în ultimii 15 ani, de cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, au vorbit scriitoarea Magda Portal, prim-vicepreședinte al asociației, și Gheorghe Liciu, însărcinat cu afaceri a.i. al României la Lima. In continuare, prof. dr. Luis Hernan Ramirez, de la Universitatea națională „Mayor de San Marcos", a prezentat conferința „Elemente specifice și universale în poezia românească".La ambasada țării noastre din Luanda a avut loc o conferință de presă, in cursul căreia ambasadorul român, Ion Moraru, a reliefat semnificația evenimentului aniversat, rea- poporului român in toate de activitate, în special în de după Congresul al P.C.R., de cînd în fruntea a fost ales tovarășul *
lizările domeniile perioada IX-lea al partidului

Nicolae Ceaușescu. In încheiere a fost evidențiată evoluția pozitivă a relațiilor româno-angoleze. puternic dinamizate de vizita la nivel înalt din aprilie 1979, întreprinsă in R. P. Angola.în capitala Zambiei, Lusaka, au început „Zilele filmului românesc". După evocarea semnificațiilor evenimentului aniversat, au fost prezentate documentarul „România azi" și filmul artistic „Osînda". Au luat parte reprezentanți ai Ministerului zambian al Afacerilor Externe, ai altor instituții centrale, ai vieții economice, ai presei și radioteieviziunii, membri ai corpului diplomatic, muncitori și tehnicieni români care lucrează în Zambia.Postul național de radio din Iordania a prezentat o emisiune specială consacrată României. După evocarea unor momente din istoria poporului român, au fost evidențiate realizările țării noastre în toate sferele vieții economico-sociale. In comentariul emisiunii a fost subliniat faptul că România proiectează astăzi pe marea scenă politică a lumii imaginea unui popor dornic de pace, care militează pentru înțelegere și conlucrare cu toate țările globului.în localitatea marocană Nador a avut loc vernisajul expoziției foto- documentare „România azi", organizată sub egida „Asociației socio-cul- turale a bazinului mediteranean". Au participat reprezentanți ai organelor locale, membri ai conducerii asociației, un numeros public, specialiști români porturile Nador și RasAu luat parte membri ai ambasadei române la Rabat.Cei prezenți au dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute de poporul român in dezvoltarea multilaterală a patriei, îndeosebi în ultimii 15 ani, de cind în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Radio Canada" a transmis o emisiune . intitulată „România, o țară modernă care nu-și uită folclorul și tradițiile populare". în cadrul emisiunii, ce a inclus melodii românești, s-a subliniat bogăția și varietatea , obiceiurilor noastre populare, expresie a unei culturi vechi și rafinate. Totodată, s-a făcut o prezentare a pavilionului românesc de la complexul internațional „Terre des Hom- mes" din Montreal.

precum și care construiesc Kebdana.

(Agerpres)(Agerpres) U.R.S.S.: PROIECTUL PLANULUI
vremea

Timpul probabil pentru zilele de SI, 
ÎS și 23 august. In țară: Vremea se va în
călzi ușor, mențlnîndu-se Insă răcoroa
să noaptea șl dimineața la Începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbător, cu

fnnorări mai pronunțate in vestul și 
nordul țării, unde pe alocuri va ploua. 
In rest, ploaie izolată. Viețui va sufla 
în general slab. In București: Vremea se 
va Încălzi ușor, dar va fi răcoroasă ' 
noaptea șl dimineața la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil. Vîntul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 șl 16 grade, cete ma
xime Intre 24 și 28 de grade. (Meteoro
log de serviciu : Corneliu Pop).

DE DEZVOLTARE ECONOMICĂMOSCOVA 19 (Agerpres). — Proiectele planului de stat de dezvoltare economică și socială și bugetului de »tat ale U.R.S.S. pe ânul 1981 au fost examinate de Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice. Agenția T.A.S.S. relatează că o atenție deosebită a fost acordată necesității de a se ține seama mai deplin în proiectul de

Șl SOCIALĂ PE ANUL 1981plan de rezervele existente în economia națională, de progresul tehnico- științific, îmbunătățirea calității muncii, echilibrul indicatorilor de bază ai planului, in scopul ridicării eficienței producției sociale, creșterii pe mai departe a bunăstării populației, întăririi puterii economice și de apărare a țării.

In Angola va fi instituită
Adunarea Națională 

a Poporului

cinema
• Am fost șaisprezece : SCALA
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Vis de glorie : PATRIA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15. FAVO
RIT — 9,30; 12; 15,15; 17.45; 20,15, 
MODERN — 9; 11,30; 14; 16.30; 19, 
la grădină — 20,30.
• Revanșa : STUDIO — 10; 12;

• 14; 16; 18; 20.
• Sandokan, tigrul Malayeziei : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18,30.
• Detașament cu misiune specia
lă : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18; 20.
• Moarte pe Nil : CAPITOL — 
8,30: 11,15; 14; 17; 20, la grădină
— 20,30.
• Un ostatic tn plus : GLORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,4'5; 18; 20.15,
GRIVITA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Elvis șl prietenii săi — 9; 11; 
13, Ion. Blestemul pămlntului, 
blestemul iubirii — 15: 19 : DOI
NA. 1
• Rebelul t EXCELSIOR - 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15. 
PURI NOI — 9; 11,15; 13.30;
18; 20.
• 39 de trepte : FESTIVAL 
11,15: 13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Ultima jertfă : CENTRAL
11.15: 13,30: 15,45: 18: 20.
• Sub patru steaguri
RIA — 9; 11.15; 13.30: 15.45 
20,15. GRADINA GLORIA —
• Al treilea salt mortal ; 
LEȘTI — 9: 11; 13,15; 15.30;
20. FLAMURA — 9; 11,15; 
15.45; 18; 20.
• Drapelul rupt î FEROVIAR —
9: LI,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15,
CULTURAL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,1’5.
• Uimitorul căpitan Nemo : AU
RORA — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 
20, la grădină — 20.30, EFORIE — 
9: 11,15; 13,30; 15,45: -----
• Pe aici nu se trece 
9: 12; 16; 19.
• Cascadorul Hooper : FLACARA
— 15,30; 17,45; 20, la grădină —
20,45, BUZEȘTT — 15,30; 17,45; 20, 
la grădină — 20,45.
• întilnire de gradul trei : ME
LODIA — 9; 12; 16; 19.

• Porțile albastre ale orașului i 
POPULAR — 15.30: 17,30: 19,30.
• Tereza : VOLGA — 9: 11,18; 
13,30: 15,45: 18: 20.
• Abba : LIRA — 16; 18: 20,1», la 
grădină — 20.30, MIORIȚA — 9; 
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20. arta — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,4'5.
• Drumul oaselor : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45 : 20, PA
CEA — 15: 17,15: 19.30.
• Sacrificiul de Anul nou : FE
RENTARI - ....... ...... ...............
• A doua
— 16: 18: 20 .
• Riul care
GREȘUL —
• Uraganul
BUCUREȘTI
19.30.
• Bună seara, Irina ! : COSMOS
— 15.30: 17,30: 19,30.
• Rețeaua „S“ : DRUMUL SĂRII
— 16: 18: 20.
• Prietenii mei Indienii : COTRO- 
CENI — 15: 17.15: 19.30.
• Mesaj din spațiu : TOMIS — 
8,45: ii: 13.15: îs.so: 17.45: 20, la 
grădină — 20.45.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : GRADINA CULTURAL —
20.30.
• Rocky n : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL — 20', 30.

15,30; 17,30: 19.30. 
primăvară : MUNCA

urcă muntele : PRO-
16: 18; 20.
vine de la Navarone:
— 9.15; 13,30: 16,15;

— 9;

VICTO- 
: 18; 
20,45. 
GIU- 
17.45; 
13,30:

teatre

R. S. F. IUGOSLAVIA: Producția industrială 
în primul semestru al anuluiBELGRAD 19 (Agerpres). — în primul semestru al anului curent, producția industrială iugoslavă a înregistrat o creștere de ansamblu de 4,3 la sută în raport cu nivelul atins in perioada corespunzătoare a anului trecut — informează agenția Tanitig. Cea mai importantă creștere — de 16 la sută — a fost obținută in industria carboniferă. Sporuri importante, de 8—12 Ja sută, au fost realizate in in-

dustriile chimică, a materialelor de construcții, de prelucrare a metalelor, încălțămintei și în alte ramuri. în- tr-o serie de alte sectoare au fost obținute creșteri de 1—7 la sută. S-au înregistrat scăderi ale producției industriale intre 1—14 la sută la extracția de minereu de fier, producția de minerale nemetalice, industria de construcții navale, producția de derivate petroliere.

LUANDA 19 (Agerpres). — După cum informează agenția angoleză de presă Angop, în luna noiembrie anul acesta va fi instituită Adunarea Națională a Poporului, forul legislativ suprem al Republicii Populare Angola. Viitorul organ legislativ, compus din 206 deputați, va înlocui actualul Consiliu al Revoluției. Alegerile de deputați în Adunarea Națională și în adunările provinciale se vor desfășura pe baza unei liste de candidați prezentate de M.P.L.A. — Partidul Muncii, Organizația de tineret a M.P.L.A. — Partidul Muncii, Uniunea Națională a Oamenilor Muncii (UNOMA) și de Organizația Femeilor Angoleze (O.M.A.). Deputății, precizează agenția citată, vor fi desemnați prin vot secret și direct de către delegații la conferințele e- lectorale, care, la rîndul lor, vor fi aleși în cadrul adunărilor electorale organizate în întreaga țară, de la 23 august, în centrele ducție, unități militare și în începind de pro- cartiere.
ÎN PREAJMA SESIUNII EXTRAORDINARE

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

Luări de poziție in favoarea instituirii 
unei noi ordini economice internaționale

Spre organizarea 
de alegeri anticipate 

în Turcia

18; 20.15.
> : DACIA —

20, la grădină

• Teatrul National (sala mică) : 
Examenul — 19,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Statornici 
pe acest pămînt — spectacol de 
sunet și lumină — 21,30.
• Teatrul „Lucia S tu rd za Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 15; (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles ? — 15.
• Teatrul Ciulești (sala Majes
tic) : Haina cu două fețe — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gînd, o lacrimă, un zîmbet —18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
na.se“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 î La fîntina dorului — 
18.30.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Potrivit precizărilor făcute de Secretariatul Organizației Națiunilor Unite, lucrările sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice mondiale vor începe luni, 25 august, în ședința de deschidere a lucrărilor vor rosti discursuri secretarul general al OJM.U.; Kurt Waldheim, președintele în exercițiu al celei de-a XXXIV-a sesiuni a Adunării Generale, Salim A. Salim (Tanzania), care va prezida, potrivit procedurii O.N.U., și lucrările sesiunii extraordinare, după care vor lua cuvintul o serie de reprezentanți ai statelor membre. La deschiderea sesiunii se va proceda la admiterea ca membru cu drepturi depline în O.N.U. a tînă- rului stat african Zimbabwe.

- - - ,declarație făcută la deschiderea lucrărilor conferinței juriștilor din țările Commonwealth-ului, ce se desfășoară la Lagos, președintele Nigeriei, Shehu Shagari, s-a pronunțat în favoarea instituirii unei noi ordini economice internaționale. Nu mai poate fi acceptată mult timp o situație in care națiunile bogate cunosc luxul, iar țările subdezvoltate trăiesc in sărăcie, a menționat in discursul său președintele Nigeriei. Este timpul, a adăugat el, să dăm dovadă de curaj in atacarea maladiilor economice ale lumii, să utilizăm legile ca un mijloc efectiv pentru a înlătura decalajul creat de inechitățile economice din lume.

ANKARA 19 (Agerpres). — Partidul Dreptății din Turcia, prezidat de primul ■ ministru Suleyman Demirel, a depus în parlament un proiect de lege privind organizarea de alegeri anticipate in țară. Prezentat în numele premierului Demirel și al altor 28 de deputat i ai formațiunii de gu- vernămînt, documentul a fost depus ca urmare a unei suite de reuniuni ale grupurilor parlamentare ale partidului. Agenția France Presse menționează că Partidul Salvării Naționale, prezidat de Necmettin Erbakan, a depus, la rîndul său, o moțiune ce- rînd desfășurarea de alegeri generale înaintea datei prevăzute constituțional — iunie 1981. Pentru ca Adunarea Națională să poată decide ținerea de alegeri înaintea expirării mandatului de patru ani al parlamentarilor actuali este necesară o solută, de 226 voturi majoritate ab- din cele 450.
LAGOS 19 (Agerpres). — Intr-o

r
(AGENȚIILE DE PRESA 
qS -■ ne scurt

mației nipone, document publicat 
de Ministerul Afacerilor Externe al 
Japoniei. , Intre obiectivele diplo
mației nipone pentru perioada ani
lor ’80 se menționează că Japonia 
„va menține poziția ei fundamen
tală de promovare a păcii și de a 
nu deveni o putere militară".

CREAREA UNEI NOI ASOCIAȚII LATINO-AMERICANE. La Monte
video a fost creată in mod oficial Asociația Latino-Amerlcană de Integrare 
(A.L.A.D.I.), care înlocuiește Asociația Latino-Americană a Liberului 
Schimb (A.L.A L.C.), creată in 1960 Documentul constitutiv al A.L.A.D.I., 
semnat de reprezentanții celor 11 state membre, subliniază că noul orga
nism subregional își propune, între obiectivele sale, stimularea comerțului 
între țările continentului, crearea unei zone de schimb permițind membri
lor săi reducerea progresivă a tarifelor vamale și crearea unei piețe co
mune intr-un interval de aproximativ 30 de ani.CONVORBIRI INTER-YEME- NITE. Președintele R.A. Yemen, Aii Abdallah Saleh, l-a primit pe Aii Antar, ministrul apărării al R.D.P. Yemen. Ministrul sud-yeme- nit al apărării a transmis, cu acest prilej, președintelui R.A. Yemen un mesaj din partea lui Aii Nasser Mohammed, președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului al R.D.P. Yemen, referitor la problema unificării celor două state

, yemenite, conform hotărîrilor convenite în cursul intîlnirilor bilaterale la nivel înalt.
I

„CARTEA ALBASTRA" ASU
PRA DIPLOMAȚIEI NIPONE. Ja
ponia va urmări „să joace un rol 
mai constructiv" în. viața interna
țională și să promoveze o diploma
ție activă pentru asigurarea păcii 
și stabilității in lume — se arată 
in „Cartea albastră" asupra diplo-

SITUAȚIA DIN SURINAM. După cum transmite agenția Reuter, forțele armate din Surinam au hotărît dizolvarea parlamentului țării și Consiliului consultativ al guvernului. Totodată, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, citat de aceeași agenție, un decret semnat de șeful statului major, Davsi Bouterse, anunță instituirea stării de urgență în întreaga țară, decizia fiind motivată de amenințările privind organizarea unei lovituri de stat.
SCĂDEREA PRODUSULUI NA

ȚIONAL BRUT AL S.U.A. Produ
sul național brut — totalul pro
ducției de bunuri și servicii — al 
Statelor Unite in al doilea trimes
tru al anului curent a scăzut cu 
9 la sută, anunță Ministerul Co
merțului al S.U.A.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

Necesitatea intensificării cooperării 
tehnico-științifice între țările în curs de dezvoltare

SUBLINIATA DE DIRECTORUL GENERAL AL UNESCODELHI 19 (Agerpres). — Directorul general al UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow, a lansat un apel către o cooperare sporită a țărilor în curs de dezvoltare în domeniile științei și tehnologiei. Luînd cuvintul in cadrul unei reuniuni cu conducătorii instituțiilor care colaborează la realizarea

• • • •

programelor UNESCO în India, Ama- dou-Mahtar M’Bow s-a referit la inegalitatea economică între țările sărace și cele bogate, subliniind că în vreme ce un sfert din populația lumji se bucură de 90 la sută din avantajele științei și tehnologiei, trei pătrimi nu beneficiază decît de 10 la sută din acestea.
înscenarea judiciară de la SeulSEUL 19 (Agerpres). — In cadrul procesului ce i-a fost înscenat de autoritățile sud-coreene in tentativa lor de a înăbuși aspirațiile de democrație și libertate ale populației din Coreea de Sud, Kim Dae Jung. liderul opoziției democrate, a declarat, marți, că în timpul anchetei a fost silit să semneze, în cadrul unor interogatorii ce se învecinau cu tortura, declarații ce contravin voinței sale. După cum transmit agențiile de presă, Kim Dae Jung, care a fost arestat la 17 mai, a declarat că a fost ținut Închis intr-un subsol timp de 60 de zile și a fost interogat în fiecare zi, de la 9 dimineața pînă la

„Nu pot să descriu la psihice am fost expus" el.parte, Kim Dae .Tung a
miezul nopții, ce suferințe — a declaratPe de altă _____precizat că, contrar acuzațiilor de „conspirație antiguvernamentală", „complot împotriva statului" etc. ce i-au fost aduse cu scopul de a elimina din scena politică pe liderii opoziției democrate din Coreea de Sud, el nu a conceput niciodată o acțiune violentă pentru a prelua puterea. „Am gîridit întotdeauna că situația nu poate fi soluționată decît prin exprimarea voinței opiniei publice, adică prin alegeri", a spus el.

antiguvernamentală",

Schimb de mesaje la nivel înalt cu prilejul 
prezenței la Kabul a trimisului special 

al șefului statului românKABUL 19 (Agerpres). — între secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan, secretarul general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului, Babrak Karmal, a avut loc un schimb de mesaje, cu prilejul prezenței la Kabul a ministrului secretar de stat Vasile Pungan, trimis special al șefului statului român.Din partea președintelui României au fost transmise urări' de sănătate nală președintelui luționar al R.D. prosperitate, pace și progres poporului afgan.Președintele Consiliului Revoluționar al R. D. Afganistan, Babrak Karmal, a exprimat cele mai cordiale mulțumiri pentru acest mesaj, prietenesc și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un călduros salut, împreună cu sentimentele sale de profundă stimă și prietenie și cele mai bune urări de sănătate, succes și fericire personală, de pace și progres poporului român, de noi și însemnate realizări în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate.în cadrul schimburilor de păreri, au fost exprimate punctele de vedere ale președintelui Nicolae Ceaușescu

cele mai sincere șl fericire perso- Consiliului Revo- Afganistan, de

cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale și la unele probleme de interes reciproc ale situației internaționale actuale. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea reglementării politice a situației create in legătură cu Afganistanul.A fost evidențiat interesul celor două țări pentru întărirea prieteniei dintre popoarele român și afgan, pentru dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan, dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî calea dezvoltării, fără nici un amestec din afară.
★Tovarășul Vasile Pungan s-a întîl- nit, de asemenea, cu Sultan Aii Keshtmand, vicepreședinte al Consiliului Revoluționar, tru și ministru al Shah Mohammad afacerilor externe, și cu Fazei Rahim Momand, ministrul agriculturii și reformei agrare din R.D. Afganistan, în cadrul acestor întrevederi, efectuat un schimb de păreri in legătură cu posibilitățile de dezvoltare a colaborării și cooperării economice româno-afgane, precum și cu privire la unele probleme internaționale actuale.

viceprim-minis- planificării, cu Dost, ministrul

Reprezentantul P. C. R. primit 
de președintele national al A.K.F.M.ANTANANARIVO 19 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis președintelui național al Partidului Congresul pentru Independența Madagascarului (A.K.F.M.), Richard Andriamanjato, un călduros salut de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului malgaș noi succese în lupta sa pentru consolidarea independenței naționale și prosperitatea țării, cu prilejul primirii tovarășului Ion Catri- nescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., reprezentantul Partidului Comunist Român la lucrările celui de-al IX-lea Congres al A.K.F.M.Mulțumind, tovarășul Richard Andriamanjato a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase salutări, precum și mesajul său de prietenie și solidaritate, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român noi succese in opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Evocînd evoluția relațiilor dintre P.C.R. șl

A.K.F.M., președintele Richard An- driamanjato a mulțumit conducerii P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul acordat de partidul nostru la pregătirea politică și profesională a unor cadre ale A.K.F.M. Totodată, el a exprimat dorința aprofundării raporturilor dintre P.C.R. și A.K.F.M. în interesul poporului român și malgaș.La primire au participat Gisele Rabesahala, secretar general al A.K.F.M., Remi Rakotobe și Paul Andrianolijao, secretari generali ad- juncți ai partidului. A fost de față Petre Țăranu, însărcinat cu afaceri a.i. al țării noastre în Madagascar.
★Reprezentantul P.C.R. a avut, de asemenea, intîlniri. la Antananarivo cu Georges Ruphin, membru al Biroului Politic al Avangardei Revoluției Malgașe (A.R.E.M.A.), ministrul informațiilor, și cu Pierre Simon, membru al Biroului Politic al A.R.E.M.A., ministrul dezvoltării rurale și al agriculturii. Au fost examinate aspecte ale relațiilor dintre P.C.R. și A.R.E.M.A., dintre România și Madagascar.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK
ta posturile de radioVARȘOVIA 19” uîna cuvîntiT (Agerpres). — Luînd cuvintul la posturile de radio și televiziune, Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a referit pe larg la evenimentele din ultimele săptămîni, și îndeosebi din ultimele zile, legate de problemele economice cu care se confruntă in prezent Polonia.în numeroase domenii, a spus E. Gierek, practica s-a disociat de prevederile politicii partidului. N-am reușit să observăm la timp aceasta și să o contracarăm in mod eficient. De aceea trebuie să revenim la respectarea consecventă a liniei celui de-al VI-lea Congres. Am făcut deja Începutul acestei cotituri, fapt care și-a găsit reflectarea in hotăririle celui de-al VlII-lea Congres — in hotăriri economice concrete referitoare la investiții, comerțul exterior, agricultură, precum și în schimbări în domeniul cadrelor. Nu considerăm aceste măsuri ca suficiente. Vom merge mai departe. Propunerile in această problemă le vom prezenta în viitorul apropiat, în cadrul unei ședințe a Comitetului Central.în continuare, relevînd că actuala situație economică a avut repercusiuni asupra condițiilor de viață ale oamenilor muncii polonezi, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a spus : Rezolvarea eficientă a acestor probleme este condiționată de posibilitățile economiei poloneze. Din cauza recoltei slabe de anul trecut, ca și din cauza neindeplinirii, in 1979, a livrărilor de mărfuri pentru piață, precum și din cauza depășirii veniturilor planificate ale populației, încă de la începutul acestui an am avut de-a face cu o serioasă perturbare a echilibrului pieței.Referindu-se atit la cauzele neajunsurilor, cit și la măsurile luate, E. Gierek a arătat : în Întreaga noastră politică urmărim apărarea veniturilor reale ale populației. Singura cale ce duce spre acest obiectiv o constituie o mai bună gospodărire economică și o muncă mai bună. Dar. din diferite cauze, în acest domeniu nu obținem rezultatele scontate. Economia noastră corttinuă să înregistreze mari pierderi, datorită consumului excesiv de energie, combustibil și materii prime, disciplinei nesatisfăcătoare, calității inferioare

și televiziune polonezea produselor și altor fenomene negative. Iar aceasta reduce venitul național și, implicit, diminuează nivelul de trai, intrucît se poate repartiza numai ceea ce s-a produs deja. Prezentînd concluziile la care a ajuns Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P., primul secretar al' C.C. al P.M.U.P. a subliniat că, in prezent, pentru Polonia problema esențială o constituie problema planificării și conducerii economiei naționale. Vom accelera — a arătat el — activitatea de perfecționare a acestui domeniu cheie. Nu sint probleme ușor de so luționat, dar trebuie spus, de asemenea. că o serie de recomandări ale partidului referitoare la direcțiile in domeniul planificării și conducerii se Înfăptuiesc prea incet in comparație cu necesitățile. în general, problema constă în a asigura dezvoltarea armonioasă a economiei naționale, concordanța dintre sarcinile de bază ale planului și condițiile Înfăptuirii lor, crearea condițiilor pentru creșterea eficienței gospodăririi economice, pentru valorificarea optimă a inițiativei și pentru calificarea cadrelor și a colectivelor de muncă, pentru îmbinarea rațională a intereselor naționale generale cu cele locale.Ară tind că se depun ef ofturi pentru a se găsi soluții — prin discuții și dialog — problemelor economice, E. Gierek a condamnat încercările unor persoane iresponsabile, grupuri anarhiste și antisocialiste de a folosi in scopuri politice actualele dificultăți. Considerăm de datoria noastră — a declarat el — să spunem cu Întreaga hotărire că nici un fel de acțiuni îndreptate împotriva bazelor ordinii sociale și politice din Polonia nu pot fi și nu vor fi tolerate. în decursul citorva decenii, în Polonia s-a dezvoltat un sistem de relații politice care imbină in mod avantajos principiile socialismului cu tradițiile naționale.în numele Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., E. Gierek a adresat. întregului partid, membrilor și activiștilor săi, tuturor cetățenilor, chemarea de. a acționa unit pentru apărarea și înfăptuirea hotăririlor partidului in orice condiții, de a conlucra pentru edificarea Împreună a socialismului în Polonia, de a se uni în munca pentru binele ei.
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Forte israeliene au pătruns In mal multe puncte din sudul
LibanuluiPostul că, in forțe lansaBEIRUT 19 (Agerpres). — de radio Beirut a anunțat noaptea de luni spre marți, israeliene aeropurtate au fost te in zona centrală a sudului Libanului, la 10—12 kilometri nord de frontieră, în punctele Arnoun, Kfar Tibnit, Beaufort și la Taher, precum și in zona podului Khardali de pe riul Litani — transmit agențiile internaționale de presă. Știrile transmise de postul de radio subliniază că forțelor invadatoare Ii s-a opus o puternică rezistență, ele fiind respinse și înregistrînd pierderi. Pe de altă parte, postul de radio informează că orașul de frontieră Yater â fost ținta unor violente tiruri de artilerie din

partea unor vedete israeliene ce patrulau de-a lungul litoralului sudului Libanului. »TEL AVIV 19 (Agerpres). — Un purtător de cuvint militar israelian, citat de agențiile France Presse și Reuter, a declarat că forțe Israeliene compuse din parașutiști și membri ai unei unități speciale au pătruns in noaptea de luni spre marți in mai multe puncte din sudul Libanului, in special in regiunea Arnoun, Tibnin și Majnoun, la nord de riul Litani. El a afirmat că mai mulți palestinieni au fost uciși, iar un număr de baze palestiniene au fost distruse.
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