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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Abdel Kader Kaddoura, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene

CTITORII DEMNE DE PREZENTUL SOCIALIST AL PATRIEI? 
DE CAPACITATEA CONSTRUCTIVA A POPORULUI ROMÂN

Poporul român a înscris în car
tea muncii sale, în acești ani glo
rioși ai revoluției și construcției so
cialiste, nenumărate dovezi de ab
negație, de eroism, de înălțător pa- 
tfiotism; Făcînd bilanțul acestor în
făptuiri, operăm cu cifre. Si ne 
mindrim că față de 1938. anul cel 
mai prosper al României antebe
lice. producția industrială a crescut 
de 53 de ori. iar venitul național 
de 16 ori. că am totalizat fonduri 
fixe în valoare de 2 400 miliarde 
lei. Dar cifrele exprimă fapte de 
viață.' fapte, de muncă. Ele sint, 
de asemenea, mărturii ale vastei' 
activități a partidului nostru, ale 
creșterii rolului său conducător in 
societatea noastră, a forței sale 
imense de a pune in mișcare energii
le creatoare ale întregii noastre na
țiuni socialiste. Cu înaltă satisfac
ție vedem in toate aceste mărețe 
realizări rodul clarviziunii și realis
mului gindirii secretarului general 
al partidului nostru comunist, to
varășul Nicolae Ceaușescu. al ma
rii sale capacități de a desprinde 
concluzii profunde din istoria po
porului român, de a analiza multi
lateral. cu mijloace științifice, re
alitățile de azi ale țării și de a 
orienta în mod creator activitatea 
generală în vederea îmbogățirii 
continue a izbînzilor României de 
mîine.

O elocventă dovadă a acestei le
alități, proprie României socialiste, 
o constituie și recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., in cadrul căreia au fost 
analizate și aprobate propunerile 
cu privire la construirea căilor de 
navigație Poarta Albă — Midia — 
Năvodari și Dunăre — București. 
Această istorică hotărîre. adoptată 
într-un moment în care tara face 
bilanțul celor patru decenii de mă
rețe înfăptuiri de după 23 August 
1944, al celor 19 ani eroici și rod
nici de după Congresul al IX-lea, 
are semnificații profunde. Ea tre
zește. în conștiința poporului, un 
sentiment de îndreptățită ’ mîndrie 
patriotică pentru ’ tot ceea ce s-a 
înfăptuit pînă in. prezent in marea 
epopee a construcției socialiste, 
fără de care România n-ar fi putut 
cuteza să-și propună, azi, obiective 
atît de grandioase. Totodată este o 
dovadă că tară privește cu încre
dere în viitor, poporul român ex- 
primîndu-și convingerea că. la cel 
de-al XlII-lea Congres, vor fi 
adoptate noi și istorice hotărîri pen
tru progresul continuu, multilate
ral al patriei socialiste, pentru noi 
și mărețe împliniri. Iar voința una
nimă a poporului este aceea ca. la 
Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, aceasta constituind ga
ranția sigură a realizării programe
lor ce vor fi adoptate. Convingerea 
unanimă a întregii noastre națiuni 
este că reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în această 
înaltă răspundere în partid va fi

hotăritoare pentru realizarea viito
rului de certitudini al țării, pentru 
indeplinirea proiectelor de dezvol
tare economico-socială a patriei in 
cincinalul viitor și. in perspectivă, 
pină în anul 2000.

Hotărîrea privitoare la construi
rea celor două importante obiecti
ve, Canalul Poarta Albă — Midia 
— Năvodari și Canalul Dunăre — 
București, se înscrie ca o nouă și 
elocventă mărturie a grijii deose
bite a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru asigurarea pro-

• După recenta inaugurare a Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, adoptarea hotăririi privind construirea 
căilor navigabile Poarta Albă — Midia — Năvodari și Du
năre — București se înscrie ca o elocventă expresie a gri
jii partidului, a secretarului său general față de prezen
tul și viitorul patriei

• înaltă apreciere dată inițiativei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se realiza, în România, alte 
două mari obiective economice de mari proporții, orien
tărilor și indicațiilor de o deosebită valoare ale secreta
rului general al partidului privind conceperea și înfăp
tuirea acestor grandioase opere constructive

• Căile ndvigabile Poarta Albă — Midia — Năvo
dari și Dunăre — București — lucrări reprezentative pen
tru forța și capacitatea economiei românești, deschiză
toare de noi perspective privind folosirea resurselor de 
apă ale țării pentru irigații, navigație și producerea de 
energie electrică

'greșului neîntrerupt al patriei. In 
prezent și în viitor. Prin impor
tanța lor deosebită, economică și 
politică, aceste noi ctitorii Se vor 
adăuga mărețelor înfăptuiri din 
anii „Epocii Ceaușescu" drept 
mărturie a capacității constructive 
a poporului român.

Nenumărate resurse materiale și 
umane au fost descoperite și va
lorificate superior in anii de după 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, perioadă ce s-a dovedit a fi 
cea mai rodnică din intreaga istorie 
a patriei. S-au împlinit, în acești 
ani. visuri, năzuințe și idealuri mi
lenare. Au rodit idei care, de-a 
lungul vremurilor, s-au născut in 
mințile luminate ale unor mari 
patrioți, dar nu au putut fi în
făptuite pentru că poporul nu a 
avut deplina posibilitate de a se 
exprima pe sine, de a da intreaga 
măsură a puterii sale de muncă 
și a capacității sale de creație. 
Ceea ce poporul român a înfăptuit 
în aceste două decenii, altădată 
nu s-a putut ridica nici in 
secole. Tara intreagă a devenit un 

adevărat șantier. S-au înălțat, în 
toate județele, moderne platforme 
industriale ; au fost clădite edificii 
monumentale pentru instituții de 
știință, invățămint și cultură. S-au 
construit noi orașe, iar cele exis
tente au fost dezvoltate și, moderni
zate. Toate aceste mărețe construc
ții dedicate oamenilor țării, asigu
rării bunăstării și fericirii lor con
tribuie in mod hotăritor la înscrie
rea României pe coordonate ferme 
de progres și civilizație socialistă. 
Totodată, ele s-au integrat pentru 
totdeauna în memoria timpului.

ca argumente grăitoare ce vor în
fățișa, peste' ani și ani, imaginea 
patriei in această perioadă de con
strucție eroică de cînd in ' fruntea 
partidului și a tării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru a construi, pentru a ridi
ca edificii mărețe și durabile, este 
necesar ca vocația și pasiunea con
structivă să fie dublate de impor
tante mijloace materiale, de tehni
că modernă, de știința cea mai a- 
vansată. România dispune, astăzi, 
de astfel de valori, ca rezultat al 
tuturor Înfăptuirilor din anii de 
după cel de-al IX-lea Congres, al 
intenselor preocupări ale partidu
lui, ale secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pri
vind dezvoltarea armonioasă a for
țelor de producție pe întregul cu
prins al patriei, progresul științei, 
învătămîntului si culturii, valorifi
carea integrală a resurselor mate
riale si a forței de muncă.

Semnificativ. în acest sens, este 
faptul că in cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 21 iulie a.c. au fost ex

primate. încă o dată, deplina sa
tisfacție și profunda mîndrie pa
triotică lată de cea mai reprezen
tativă dintre marile construcții ale 
„Epocii Ceaușescu" — Canalul Du
năre — Marea Neagră — dat de 
eurind in exploatare. Pe bună drep
tate s-a arătat că această monu
mentală lucrare de investiții, cea 
mai mare din întreaga istorie a 
României. este opera intregului 
nostru popor ; ea a fost înfăptui
tă cu forte proprii, fiind o impre
sionantă mărturie a capacității pro
ductive a societății noastre, a for
ței economiei noastre naționale, a 
industriei românești. Presa din în
treaga lume a vorbit, pe larg des
pre măreția acestui obiectiv de 
mari proporții, conceput in între
gime în tară, realizat cu utilaje ro
mânești. prin munca avîntată si 
competentă a harnicilor construc
tori români, a tinerilor brigadieri 
crescuți și educați de Uniunea Ti
neretului Comunist in spiritul pa
triotismului revoluționar, al dra
gostei nețărmurite. fată de partid 
și popor. Numeroasele vizite pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, le-a făcut pe șantierul 
canalului, dialogul fructuos purtat 
cu oroiectantii si cu miile de con
structori. cu tinerii brigadieri s-au 
înscris in cronica acestor ani ca 
elocvente dovezi ale faptului că 
secretarul general al partidului se 
consultă permanent cu oamenii 
muncii.

în istoria noastră națională, nu
mele tovarășului Nicolae'Ceausescu 
va rămine pentru totdeauna legat 
de marile opere .constructive pe 
care poporul român le-a înfăptuit 
in anii de după cel de-al IX-lea 
Congres. Secretarul general al 
partidului a analizat cu minuțiozi
tate plarfurile fiecărei platforme in
dustriale. ridicate in acești ani.-ale 
fiecărui edificiu mai important, a 
dat îndrumări și orientări cu pri
vire la desfășurarea lucrărilor pe 
marile șantiere ale tării. Si de a- 
ceaștă dată, o contribuție hotări
toare în conceperea noilor căi na
vigabile o, are secretarul general al 
partidului'. ' ' ” , ''" ■ r ' '

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a dat o inaltă apreciere 
inițiativei secretarului general al 
partidului de a se realiza. in 
România, alte două obiective de 
mari proporții, orientărilor și indi
cațiilor de o deosebită valoare re
feritoare la conceperea și înfăp
tuirea acestor noi opere construc
tive. Datele tehnice publicate — 
referindu-se la preluarea. într-o 
primă etapă, a unui volum de tra
fic de circa 5,4 milioane tone 
anual, cu posibilități de sporire la 
12—15 milioane tone, pe Canalul 
Poarta Albă — Midia — Năvodari, 
care va avea o lungime de 30 km, 
precum și la construirea între Du
năre și București a unui canal .lat 
de peste 80 m și lutte de 72 km, in

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae I Ceaușescu, 
secretar general al Partidului. Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit., luni, 
23 iulie. în stațiunea Nepțun. pe 
Abdel Kader Kaddoura, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, președintele 
părții siriene în Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare economi
că si tehnico-știintifică româno-si- 
riană.

La primire au luat parte tova
rășii Gheorghe Oprea, prim vice- 
pri.m-ministru al guvernului. Ștefan 
Birlea. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A luat parte, de asemenea. Kamal 
Sharaf. ministrul sirian de stat pen
tru problemele planificării.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea secre
tarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene. Hafez Al-Assad, 
un salut călduros prietenesc. îm
preună cu cele mai sincere urări de 
sănătate și de noi succese in acti
vitatea de mare răspundere pe care

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
- strălucitul strateg al actului 

istoric de la 23 August
Rememorăm cu firească mindrie 

patriotică, în vara acestui jubiliar art 
1984,' fapte remarcabile de istorie care 
— in mod necesar și legic — au con
dus, in urmă cu patru decenii, la 
declanșarea și desfășurarea victo
rioasă a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă din țara noastră. Toate 
aceste fapte ilustrează rolul istoric 
jucat în acele evenimente de Partidul 
Comunist Român — strălucitul stra
teg al triumfului de la 23 August 
1944.

Partidul Comunist Român este 
partidul care — din momentul intră
rii sale in viața politică a țării — 
și-a Înscris in programul său de 
luptă obiectivele înlăturării qrîndui- 
rii întemeiate pe inegalitate și asu
prire, ale edificării unei Românii so
cialiste. țară a muncii și dreptății,- a 
egalității și demnității tuturor fiilor 
săi. Este partidul care — de la bun 
inceput — S-a angajat să continue 
tradițiile glorioase de luptă ale po
porului român pentru eliberare na
țională și socială, înscriindu-și in 
programul său de luptă țelul slujirii 
devotate a intereselor poporului, pro
movarea marilor sale idealuri de 
unitate, independență și suveranita
te. Este partidul care a fost mereu 
prezent in viitoarea evenimentelor, 
care a purtat aprige bătălii pentru 
împlinirea programului său politic. 
Un document al partidului comunist 
din primii ani ai existentei sale 
scria,' în acest sens : ,P~aftitlul ‘rids 
tru n-are o singură zi lipsită de zbu
cium. Arestările, schingiuirile, per
chezițiile, confiscările formează un 
lanț neîntrerupt în viața sa. Dar în
tocmai stejarului care stă neîncovoiat 
in mijlocul furtunii, așa si partidul 
nostru rămine neîncovoiat în lupta 
pe care i-o impune capitalismul. El 
iși trage puterea vitală din aspira
țiile muncitorimii și nici o prigoană 
n-ar putea să-l supună". Era acesta 
un adevărat legămint făcut de parti
dul comunist în fața istoriei, un le
gămint care a fost urmat cu nestră
mutată consecvență pină la victorie, 
in memorabilul 23 August 1944.

în perspectiva timpului, actul isto
ric de acum patru decenii ne apare 
drept expresia cea mai înaltă a stră
daniei partidului nostru de a sluji, 
cu abnegație revoluționară, sacrul 
ideal al poporului român de a zdrobi 
orice dominație străină, de a fi li
ber și deplin stăpîn in țara sa. de 
a-și hotărî singur destinele. Prin tot 
ceea ce a conceput și întreprins pen
tru asigurarea triumfului de la 
23 August 1944, partidul nostru a do- 

o desfășoară în fruntea partidului și 
a statului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a adresat președintelui si
rian un salut cordial si cele mai 
calde urări de sănătate și succes în 
întreaga ’activitate.

In timpul primirii, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, au 
fost evocate cu satisfacție bunele 
relații de prietenie și colaborare din
tre cele două partide, țări și popoare, 
în folosul lor reciproc, al cauzei pă
cii și colaborării internaționale. A 
fost exprimată dorința dezvoltării și 
aprofundării continue ,a raporturilor 
româno-siriene pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științific și in alte 
domenii de -activitate, în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul in- 
tîlnirilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel de Ia București și Da
masc. A fost subliniat rolul impor
tant ce revine Comisiei mixte guver
namentale de cooperare economică și 
tehnico-științifică in dezvoltarea co
laborării economice dintre România și 
Siria. în inițierea unor noi acțiuni, 
căi și modalități care să valorifice 
superior potențialul de care dispun

Prof. univ. dr. Gh. !. IONIȚÂ

vedit, încă o dată, că în istoria zbu
ciumată a poporului român nu a 
existat un alt partid politic care să 
fi servit cu atîta abnegație interesele 
întregii națiuni, cauza apărării 
independenței și suveranității Româ
niei. Meritul său esențial constă în 
aceea că, în ciuda unor enorme vi
tregii, și-a asumat datoria de a 
purta pe umerii săi marile impera
tive naționale. învingînd multiple 
dificultăți, comuniștii și-au propus și 
au reușit să semene și să întrețină 
în masele largi voința de luptă, să 
contacteze centrele de opoziție cu 

disponibilități reale spre o conlucrare 
cu ei. punind — in chip firesc ■— la 
baza oricărui dialog-"interesul națio
nal vital, făcînd apel la patriotism 
ca suprem bilanț al unui popor da
tor și decis să joace o carte decisivă 
într-o situație decisivă.

Inițiind și dinamizind mișcarea de 
rezistență antifascistă, antihitleristă 
a poporului român, partidul comu
nist a pus-o in situația de a îmbrăca 
forme și modalități de acțiune speci
fice. de a urma un curs mereu as
cendent — de la sabotarea mașinii 
de război fasciste pînă la puternica 
ridicare la arme din vara anului 1944 
și la participarea la războiul an
tihitlerist. „înțelegînd răspunderile 
ce-i reveneau în acest moment is
toric de grea cumpănă pentru poporul 
nostru, ca și pentru alte popoare — 
subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — Partidul Comunist Ro
mân s-;ș ridicat cu toate tortele la 
lupta împotriva dictaturii antones- 
ciene, a dominației Germaniei naziste 
și a războiului contra Uniunii So
vietice. organizînd mișcarea de re
zistență, lupta pentru răsturnarea re

in acest sens cele două țări, în am
plificarea continuă a schimburilor 
comerciale, in promovarea unor noi 
forme de cooperare.

Abordind unele probleme ale vieții 
internaționale actuale, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat și 
cu acest prilej poziția României po
trivit căreia singura cale de soluțio
nare a problemelor din Orientul 
Mijlociu este calea politică, a trata
tivelor, care să asigure o pace trai
nică și justă in această regiune.

Vicepremierul sirian a adresat cele 
mai vii mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu, României și po
porului român pentru intreaga con
tribuție la soluționarea pozitivă, pe 
cale pașnică, a situației din Orientul 
Mijlociu.

în timpul convorbirii a fost evi
dențiată necesitatea rezolvării tutu
ror conflictelor pe cale pașnică, prin 
negocieri, a întăririi conlucrării din
tre toate statele in lupta pentru li
chidarea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice,. pentru 
făurirea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

gimului, pentru alăturarea României 
coaliției antihitleriste". '

Pregătind răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste și militind cu con
secvență pentru salvarea tării de ca
tastrofa națională de care era ame
nințată. ca urmare a participării la 
un război nedorit și urit de popor. 
Partidul Comunist Român s-a pre
ocupat asiduu de coalizarea pe baze 
largi a tuturor forțelor sociale și po
litice. interesate dintr-un motiv sau 
altul de înfăptuirea unor asemenea 
acte patriotice. Este meritul istoric 
al P.C.R. de a fi sesizat cu exacti
tate — de la bun inceput — perspec
tiva eliberării țării de sub apăsarea 
dictatorială' antonesciană și hitleristă 
prin unirea tuturor forțelor naționa
le care se pronunțau in acest sens, 
pe baza unei platforme comune.

Spre deosebire de toate celelalte 
partide și grupări politice. P.C.R. a 
consemnat pozițiile sale în acest sens, 
cu toată claritatea. în documente 
fundamentale pe care le-a adoptat în 
întreg intervalul de timp cuprins în
tre septembrie 1940 — 23 August 1944. 
„Sarcina de răspundere istorică a 
P.C.R. față de poporul român constă 
în organizarea luptei in România, 
alături de marele popor sovietic și 
celelalte popoare cotropite — se arăta 
în Circulara C.C. al P.C.R. din 8 iu
lie 1941 —, pentru zdrobirea fascis
mului singeros german, a slugilor lui 
din toate țările, pentru alungarea 
oc.upantiloj:. .germani, clin România, 
pentru doborîrea bandei de trădători 
de la cirma țării, în frunte cu ge
neralul Antonescu, pentru eliberarea 
țării de sub jugul singeros german, 
pentru victoria Uniunii Sovietice, 
pentru România liberă și indepen
dentă".

Asemenea prevederi programati
ce, fiind rezultatul unei concepții 
largi și asigurînd efectiv unirea pe o 
platformă comună a tuturor forțelor 
patriotice antihitleriste, corespundeau 
întru totul cerințelor istorice, oglin
deau interesele naționale supreme 
ale României, revendicările stringen
te ale maselor largi ale poporului. 
Criteriul fundamental al colaborării 
largi' patriotice — proclamat de co
muniști — era adoptarea unei atitu
dini combative față de „ocupanții 
fyitleriști, de slugile lor trădătoare de 
țară și de războiul criminal contra 
Uniunii Sovietice".

Garanția realizării acestor obiec
tive consta — potrivit concepției co
muniștilor — în făurirea unității de 
acțiune a clasei muncitoare si a unui

(Continuare în pag. a V-a)

f RECOLTA DE CEREALE
strînsă și depozitată dt mai grabnic!

„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,

luminoase Înfăptuiri in anii socialismului
© Griul a fost strîns, pînă 

în seara zilei de 22 iulie, de 
pe 1 031 525 hectare, ceea ce 
reprezintă 44 la sută din su
prafața cultivată.
• Secerișul acestei culturi 

trebuie încheiat în această 
săptămînă în județele din su
dul și sud-vestul țării și extins 
tot mai mult în celelalte zone.

© Vitezele zilnice de lucru 
trebuie mult sporite prin or
ganizarea temeinică a muncii 
și folosirea la întreaga capa
citate a combinelor și mijloa
celor de transport.

® îndeosebi, în unitățile 
unde lanurile nu sînt coapte 
uniform să fie organizată o 
amplă acțiune de uscare a 
cerealelor.

@ Livrările la fondul de stat 
să decurgă pretutindeni in 
ritm cu recoltarea.

© 070SAHI
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente pe județe, in seara zilei de
22 iulie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII

DIN AGRICULTURĂ!

Munciți fără preget, cu înaltă răspundere, folosind din plin mijloacele 

mecanice, timpul de lucru, din zori și pînă seara, pentru a stringe, transpor

ta și depozita cit mai repede intreaga recoltă de grîu - pîinea poporului!\___________ ______________ >

ȚTî-------------------------- u\

GRIJĂ PENTRU OM, 
PENTRU SĂNĂTATEA OAMENILOR, 
GRIJĂ PENTRU VIGOAREA NAȚIUNII

Cei 40 de ani de istorie nouă au conferit vieții 
poporului nostru noi dimensiuni. Situind în centrul 
tuturor preocupărilor omul, bunăstarea și fericirea 
sa, partidul și statul au acordat și acordă o atenție 
deosebită calității noi, superioare, a vieții, care să 
asigure dezvoltarea multilaterală a personalității 
umane și a capacității creatoare, condiții de trai 
tot mai bune pentru întregul popor.

Puternica dezvoltare economico-socială, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și spirituale au de
terminat, firesc și necesar, ridicarea generală a gra
dului de sănătate, îmbunătățirea continuă a asis
tenței medicale acordate populației. Și în această 
privință, România a parcurs în anii socialismului, 
și îndeosebi în perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului — „Epoca Ceaușescu” — un drum 
de importante prefaceri înnoitoare. în trecutele 
orînduiri, populația de rînd, de la orașe și sate, 
era măcinată de foamete și de boli ; astăzi, Româ
nia se înfățișează de nerecunoscut, întinerită, cu o 
populație sănătoasă, viguroasă, beneficiind de largi 
și multiple măsuri de ocrotire a sănătății. Româ
nia socialistă se situează în rîndul statelor avan
sate din punctul de vedere al ocrotirii sănătății.

Izvorînd din obiectivele fundamentale ale Progra
mului partidului, preocupările în domeniul sanitar, 
completate recent prin programe sanitare de im
portanță deosebită pentru prezentul și viitorul na
țiunii noastre, exprimă înaltul umanism ce carac
terizează societatea noastră socialistă, grija deo
sebită care se acordă menținerii și întăririi sănă
tății tuturor cetățenilor, dezvoltării viguroase a 
omului, a întregii societăți.

O AMPLĂ PREZENTARE A REALITĂȚILOR DE IERI 
Șl AZI IN ACEST DOMENIU - IN PAGINILE 2-3

I
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„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,GRUĂ PENTRU OM, PENTRU SĂNĂTATEA OAMENILOR, GRUĂ PENTRU VIGOAREA NAȚIUNII
De unde 

am pornit 
situajia Înainte

DE 23 AUGUST 1944
Cîteva mărturii edificatoare

A crescut cu 28 de ani durata 
medie a vieții

In anii dinaintea eliberării țării, 68,3 la 
sută dintre oameni nu apucau să fie vă- 
zuți nici măcar o dată în cursul vieții de 
medici sau de personalul mediu sanitar. 
Acest fapt se reflecta în gradul ridicat al 
mortalității ți in durata de viață scăzută.

Dar, iată în cele de mai jos, cîteva 
mărturii ale vremii, in legătură cu starea 
de sănătate din țara noastră din perioada 
interbelică.

„O STARE DUREROASA"
...Mortalitatea atinge nivelul de 20 la 

mia de locuitori : cea mai -înaltă propor
ție ce se înregistrează astăzi în Europa.

Așadar, ținem întîietatea în Europa in 
ceea ce privește numărul morților la mia 
de locuitori. Nici statele înapoiate nouă, 
nici cele mai sărace ca noi, n-au morta
litatea așa de urcată ca România. Tristă, 
dureroasă stare.

(Din Buletinul Institutului general 
de statistică, 1937)

„SITUAȚIA MEDICALA 
E DE PLIN'S"

...Așa este. Situația medicală de plasă 
e de plîns ; anul acesta va fi probabil și 
mai de plîns ca în anii precedenți, de
oarece leafa a fost redusă în așa grad, 
încît realmente trebuie să considerăm ca 
aproape imposibilă viața care este făcută 
medicilor in momentul de față.

Prof. dr. I. CANTACUZINO 
ministrul muncii, 
sănătății și ocrotirii sociale

(Din dezbaterile parlamentare- .publi
cate in „Monitorul Oficial” nr. 9/1931)

„SUBNUTRIȚIE, LIPSA
DE ASISTENTA MEDICALA"
...Sănătatea poporului este într-o situa

ție jalnică. Ea se datorețte lipsei de asis
tență sanitară, subnutriției maselor popu
lare.

...In țară au fost declarați oficial 80 000 
tuberculoși, dintre care 30 000 au murit, 
iar dintre ei trei pătrimi erau oameni în 
vîrstă de 15-40 de ani, in plină epocă de 
activitate și de productivitate a vieții,

...Avem cu totul 1 300-1 500 paturi pen
tru tuberculoși în spitale și sanatorii, ceea 
ce revine cite două paturi la 100 de bol
navi, pe cînd în alte țări sint într-un nu
măr de 50 de ori mai mare. Din cauza 
acestei asistențe cu totul incomplete, bol
navii cu leziuni pulmonare reprezintă un 
pericol de contagiune.

(Din colecția „Monitorului Oficial" 
din anii 1931 și 1938)

„CEA MAI MARE MORTALITATE 
INFANTILA"

...România e printre primele țări din 
Europa cu cea mai mare mortalitate in
fantilă. Din cei 600 000 de copii care se 
nasc, anual mor 412 000, din care 115 000 
în vîrsta fragedă de pînă la un an. Mor
talitatea infantilă a rămas neschimbată de 
peste 40 de ani.

...Ne mor copiii pentru că mama însăr
cinată nu are cu ce se hrăni, trudește 
prea mult, nu este căutată de medic sau 
de moașe.

...Mor copiii pentru că sînt rău hrăniți.

...Mor copiii pentru că sint prost îngri
jiți, bolnavi, necăutați de doctor, dar des- 
cîntați de babe.

în acest an, miliarde lei pentru 
asistența medicală gratuită

EVOLUȚIA DURATEI MEDII A VIEȚII 
ÎN ȚARA NOASTRĂ

® Ca rezultat al măsurilor 
luate pentru ocrotirea sănătă
ții oamenilor și prevenirea îm
bolnăvirilor, pentru ridicarea 
nivelului general de trai, du
rata medie a vieții a crescut 
continuu în anii socialismului,

ajungînd în prezent la circa 
70 de ani.

• Pe primul plan se situea
ză medicina preventivă. Anu
al, peste 3000000 de oameni 
ai muncii beneficiază de exa
mene medicale periodice.

SUME CHELTUITE DE LA BUGETUL DE STAT 
PENTRU ACTIVITATEA SANITARA

• Fondurile anuale reparti
zate în prezent echivalează 
cu cele din întregul deceniu 
1951-1960.
(•^Pentru ocrotirea sănătății

fiecărui locuitor, statul alocă
anual aproape 780 lei, față

de numai 40 lei în 1950 și 
252 lei în 1965.

• Atribuirea unor fonduri 
sporite a permis dotarea uni
tăților sanitare cu mijloace 
moderne de investigare, di
agnostic și tratament.

Amplă extindere a bazei materiale a sănătății

Numărul 
paturilor 
în unități 
spitalicești

[. APROAPE

CREȘTEREA CAPACITATII DE CUPRINDERE A REȚELEI 
DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

• în anii socialismului s-au construit 
101 noi spitale de mare capacitate, do
tate cu aparatură modernă.

• Astăzi, în toate județele țării func

ționează spitale noi.
• Numărul dispensarelor și al poli

clinicilor a crescut de la 1276 în 1938 
la peste 6200 în acest an.

176500 cadre medicale
veghează la sănătatea populației

Numărul personalului medical
Anul ------------------------------------------

Medici Personal mediu
1965 27 900 77 819
1983 44 500 circa 132 000

• Tn prezent revin : 511 LOCUITORI LA UN 
MEDIC, față de 1 047 în anul 1950 și 9,3 PATURI 
DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ la 1 000 locuitori, față 
de numai 4,2 paturi în anul 1950 — ceea ce si
tuează România în rîndul țărilor avansate din 
punct de vedere al bazei materiale sanitare, al do
tării cu cadre medicale.

• învătămîntul medical cuprinde în prezent 27 
licee sanitare (față de numai 2 licee în 1970) și 17 
facultăți cu peste 21 000 studenți (față de numai 
10 facultăți cu 7 825 studenți în 1960).

• Tn cele 5 institute de cercetare medicală lu
crează în prezent peste 2 000 de cadre. La aces
tea se adaugă personalul din centrele de cerceta
re medicală.(Din „Tineretul socialist” 1922)

Slits ©oaiiw ’

noi, construite în anii socialismului 
în toate județele țării •
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LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOClĂUSMULUl]
Dezvoltarea economico-socială, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului 

popor au determinat îmbunătățirea generală a gradului de sănătate, a asistenței sanitare. Dacă ne-am 
referi la numărul medicilor, al personalului sanitar mediu, al spitalelor și dispensarelor, am putea afirma, 
cu îndreptățită satisfacție, că România se numără astăzi printre țările cu un sistem sanitar avansat. 

NICOLAE CEAUȘESCU

I Ca urmare a dezvoltării rețelei de

î.

Condiții tot mai bune pentru păstrarea și refacerea 
sănătății, a capacității de muncă

• Pentru refacerea și întări
rea sănătății oamenilor s-a dez
voltat în anii socialismului re
țeaua stațiunilor balneare, a că
rei capacitate de cuprindere a 
sporit de la 450 paturi în 1938 la 
30 209 paturi în 1965 și CIRCA 
45 000 PATURI ÎN PREZENT.

: ■

Pe parcursul unei vieți, statul cheltuie - in medie - 
CIRCA 55000 LEI 

pentru ocrotirea sănătății fiecărui cetățean
In prezent, fundurile de la buget pentru ocrotirea sănătății silit 

DE 28 DE ORI MAI MARI 
decit in anul 1BI

Asistența medicală in întreprinderi și la sate
• în întreprinderi și pe platformele in

dustriale ale țării funcționează astăzi 
1 460 dispensare medicale.

• Dacă în 1950 nu exista nici un spital 
de întreprindere, astăzi capacitatea 
acestora a ajuns la peste 6 700 paturi.

• Pentru ocrotirea sănătății locuitori
lor de la sate funcționează astăzi în me
diul rural circa 3 000 dispensare medi
cale și 94 spitale.

• în unitățile sanitare de la sate lu
crează peste 7 000 medici și circa 23 000 
cadre medicale medii.

13 SEPTEMBRIE 1983 : tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu vizitează noul 
spital clinic din Tg. Mureș — una din cele mai moderne unități medicale din țară

Atenție deosebită pentru ocrotirea sănătății 
mamei și copilului - 

COPII NASCUȚI ÎN UNITĂȚI SANITARE
- în procente față de total nașteri -

• Stațiuni precum Hercula- 
ne, Felix, Călimănești, Căciula- 
ta, Olănești, Govora, Tușnad, 
Sîngeorz-Băi, Slănic Moldova, 
Covasna, Amara, Techirghiol, 
Eforie-Nord, Mangalia ș.a. au 
fost extinse considerabil în anii 
socialismului, prin construirea 
de noi hoteluri și baze comple
xe de tratament, dotate cu apa
ratură medicală și de recupera
re modernă.

® Alături de rețeaua balnea
ră a turismului s-a dezvoltat ba
za de tratament a unităților a- 
parținînd sindicatelor, coopera

1 1
33 •

NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU BENEFICIAT 
DE TRATAMENT ÎN STAȚIUNILE BALNEARE

tivelor agricole de producție și 
cooperației meșteșugărești.

• Pentru profilaxie și trata
ment sînt utilizate în stațiunile

balneare surse de ape minerale 
cu un debit zilnic de 100 000 mc 
și surse de nămol terapeutic cu 
o rezervă totală de aproximativ 
4 milioane mc.

• Ca urmare a dezvoltării rețelei de mele beneficiază de numeroase facilități 
maternități, 98,5 la sută din numărul de garantate prin lege. Mamele care au năs- 

f cut mai mult de 5 copii primesc ajutoare 
’ bănești speciale.

• Capacitatea de cuprindere a creșe- 
lor a crescut de la 5 217 locuri în 1950 la 
11 800 
ÎN 1983

copii se nasc în unități sanitare, față de 
numai 6,5 la sută în 1948.

• Rețeaua sanitară pentru ocrotirea 
copiilor dispune în prezent de peste 
35 000 paturi în spitale și secții de pedia
trie, 12 500 paturi în leagăne de copii, 
2 800 locuri în sanatorii și preventorii.

• Toți copiii beneficiază de medica
mente gratuite.

• Pe timpul sarcinii și pînă la împlini
rea de către copii a vîrstei de 6 ani, ma-

locuri în 1965 și 90 650 LOCURI

• Ca rezultat al grijii deosebite față 
de sănătatea mamelor și copiilor, morta- 

infantilă a scăzut de la 116,7 la 
1950 la 23,9 la mie în 1983.

litatea
mie în

Pagini realizate de Mihai IONESCU

de tratamente în stațiunile balneare
■I

-WȘFȘ

650000 de oamen“ a* muncii beneficiază anual

J
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în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

MUNCĂ SUSȚINUTĂ, RODNICĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
OBIECTIVELOR ECONOMICE ALE ACESTUI AN!

Secerișul griului-un exigent examen 
al răspunderii pentru recoltă

In Județul Galați, marea bătălie 
desfășurată pe frontul larg al re
coltei ’84 continuă acum cu seceri
șul griului. Deocamdată se recoltează 
doar în partea sudică a județului, 
unde lanurile ajung mai repede la 
maturitate. La inceput s-a lucrat, 
ce-i drept, cu viteze mai reduse, dar 
în unitățile agricole unde specialiștii 
au identificat operativ lanurile cu 
grîu copt, ritmul secerișului a cres
cut în intensitate. Un asemenea mod 
de a organiza munca si de a urmări 
permanent starea de coacere a lanu
rilor nu pe zile.' ci pe ore. nu pe 
sole mari, ci pe fiecare parcelă, a 

» făcut ca în scurt timp de la declan
șarea recoltării in cooperativele 
agricole din Braniștea, Schela. Smir- 
dan. Tulcești si altele să se lucreze 
cu întreaga capacitate a combinelor 
și a celorlalte mijloace mecanice an
grenate în această campanie. Este 
adevărat, suprafața totală recoltată 
pină în seara zilei de 22 iulie este 
destul de mică — 7 500 hectare, re- 
prezentînd 9 la sută din suprafața 
cultivată — dar angajamentul meca
nizatorilor, cooperatorilor și specia
liștilor care participă la actuala cam
panie este de a stringe și pune griul 
la adăpost cit mai repede.

Lanuri roditoare pe teritoriul 
fostului lac Brateș

Lanuri curate, cu spicele aplecate 
de greutatea boabelor — asa arată 

.griul și așa a fost și orzul pe întin
derile fertile din zona fostului lac 
Brateș, unde se află astăzi o bună 
parte din terenurile agricole ale 
I.A.S. Galați. De pe digul înălțat 
pentru a stăvili apele Prutului, te
ritoriul fostului lac se descoperă azi 
privirilor în acea frumusețe si splen
doare pe care le pot da numai la
nurile încărcate de rod. După 20 de 
ani de muncă, se poate aprecia că 
greul luptei nu l-a constituit atît în
lăturarea excesului de umiditate, a 
stufărișului și papurei. cît aducerea 
la viață adevărată a unor terenuri 
acoperite dintotdeauna de ape. Pă
șind. acum, in aceste zile in care 
oamenii ogoaYelor string piinea 
nouă a tării, printre lanurile fru-“ 
moașe si curate de griu. alături de 
care se află porumbul, soia, sfecla, 
alte culturi, nu-ți poți stăpini senti
mentele de admirație si respect pen
tru ceea ce au făcut oamenii de aici. 
Dimensiunea metamorfozei de la 
balta de ieri la cîmpiâ fertilă de azi 
poate fi înțeleasă numai în mijlocul 
lanurilor roditoare, care rivalizează 
cu cele mai frumoase culturi de pe 
întinderile mănoase ale Bărăganului.

Cu o parte dintre cei care fac as
tăzi agricultură în perimetrul fostu
lui lac Brateș ne-am intilnit la se
cerișul griului și la semănatul cultu
rilor succesive. Cele 40 de combine 
acționau grupate in trei formații 
pentru recoltarea celor aproape 1 700 
hectare cultivate cu griu. Viteza zil
nică planificată la recoltare — de 
220 hectare — a fost realizată incă 
din prima zi de seceriș, dar angaja
mentul mecanizatorilor de aici este 
de a atinge cel puțin 280 hectare oe 
zi. Griul este curat și copt, iar me
canizatorii — într-o permanentă 
competiție cu timpul. Zilnic, din in

în recuperarea și valorificarea resurselor materiale și energetice refolosibile
Adoptarea unor măsuri ferme de 

reducere continuă și cît mai substan
țială a consumurilor materiale și 
energetice constituie o sarcină de 
stringentă actualitate pentru toate 
colectivele de oameni ai muncii. O 
serie de noi indicații concrete in a- 
cest sens au fost date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentele întîl- 
niri de lucru de la Complexul expo- 
zițional din Piața Scînteii cu cadre 
de conducere și specialiști din im
portante ramuri ale economiei na
ționale. Referindu-se la unitățile din 
industria metalurgică, secretarul ge
neral al partidului a insistat asupra 
importanței pe care o prezintă va
lorificarea deplină a resurselor mate
riale și energetice refolosibile, care 
trebuie recuperate integral și reintro
duse în circuitul productiv. Ne-am 
propus să aflăm ce strategie a reci
clării acestor resurse s-a adoptat și 
ce rezultate s-au obținut într-una, 
din cele mai reprezentative unități 
ale metalurgiei românești — Combi
natul siderurgic Hunedoara.

BILANȚURILE MATERIALE — 
LA TEMELIA SARCINILOR DE 
PLAN PRIVIND RECUPERAREA 
RESURSELOR REFOLOSIBILE. Cum 
este organizată recuperarea și rein
troducerea în circuitul economic a 
materialelor refolosibile? Din discu
ții purtate cu factori de răspundere 
ai combinatului rezultă că se urmă
rește în mod deosebit valorificarea a 
40 de materiale recuperabile. Sarci
nile concrete de plan sînt stabilite și 
defalcate pe baza bilanțurilor mate
riale. care se întocmesc anual pentru 
fiecare sortiment de material îp 
parte.

— Cum se asigură concordanța 
dintre sarcinile de plan și posibili
tățile efective de recuperare?

— Din luna aprilie a acestui an 
s-a trecut la introducerea pe calcu
lator a urmăririi recuperării și va
lorificării materialelor refolosibile 
din oței si fontă, pe sortimente, pe 
secții și pe ansamblul combinatului, 
ne spune inginerul Mircea Penescu, 
director tehnic al combinatului. In 
curînd vom folosi calculatorul și 
pentru urmărirea operativă a recu
perării materialelor neferoase, pre
cum și a cărămizilor refractare.

Rezultatele? în primul semestru al 
anului, practic, la majoritatea mate
rialelor refolosibile ce trebuiau re
cuperate — de la otel, fontă, cupru, 
alamă și pină la plumb, corpuri 
abrazive, cocs și cărămizi refractare 
etc. — au fost înregistrate depășiri, 

cinta Indiguită a Brateșului se li
vrează la bazele de recepție între 
800—1 000 tone de griu. adică tot ceea 
ce se recoltează pînă seara.

Dar cine sînt cei mai buni dintre 
cei care fac piinea in fostul lac al 
Brateșului ? împreună cu directorul 
I.A.S. Galati, inginerul Vasile Popa, 
consultăm evidenta buncărelor re
coltate și ne dăm seama că este im
posibil să facem o remarcă anume, 
în ultimele zile ale săptămînii tre
cute, toți cei 40 de mecanizatori au 
lucrat bine, reușind să recolteze în

Fapte din campania de recoltare transmise 
de brigada „Scînteii" din județul Galați

treaga suprafață de grîu pe care 
și-au propus-o pjnă la această dată, 
să adune paiele si să însămințeze cu 
a doua cultură cea mai mare parte 
din terenul eliberat.

Cînd fiecare om își știe locul 
și rostul

împreună cu tovarășul Ion Do- 
robăt, președintele Consiliului agro
industrial Schela, am trecut pe la 
unele puncte de lucru din raza con
siliului. La cooperativa agricolă Bra
niștea am constatat aceeași preocu
pare plină de răspundere pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei. Și aici, mecanizatori har
nici, neobositi. se întrec pe ei înșiși 
pentru a realiza cît mai multe bun- 
căre de grîu recoltate. Nicolae Da- 
ghe, Georgel Marin. Vașile Bariz și 
alții au recoltat în această campanie 
cele mai mari cantități de orz si 
griu. continuînd să se afle in frun
tea celor mai harnici mecanizatori 
ai S.M.A. Șendreni. Prezenti la fata 

Recoltarea griului la C.A.P. Braniștea, județul Galați (fotografia din stingă), și semănatul culturilor succesive pe terenurile I.A.S. Șendreni, același județ
(fotografia din dreapta) \ Foto : Dan Plăeșu

unele chiar substanțiale, ale sarcini
lor de plan. Astfel, la materialele re
folosibile din otel s-au recuperat cu 
6 109 tone mai mult decît, s-a prevă
zut, la fontă cu 2 196 tone mai mult, 
iar la cărămizile refractare cu 1 650 
de tone peste planul stabilit.

ORGANIZARE RIGUROASA. PE 
PRINCIPII INDUSTRIALE. Un rol 
important în obținerea acestor re
zultate revine uzinei nr. 8, înființată 
în ianuarie 1983. Este vorba de o 
uzină de recuperare și valorificare a 
materialelor organizată pe principii 
industriale, cu instalații și utilaje de 

..........'............... — LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA ——=.......

Multe soluții si rezultate bune, 
dar si rezerve care pot fi mai bine puse in valoare

sortare, pregătire și prelucrare a ma
terialelor refolosibile — atît a celor 
rezultate din activitatea curentă și 
din haldele combinatului, cît și a 
celor aprovizionate de la alte uni
tăți. în primele 6 luni din acest an, 
aici s-a asigurat recuperarea din 
halde a 27 564 tone oțel, cu 464 tone 
peste prevederi.

Deosebit de importantă este insta
lația de separare magnetică a fieru
lui din zgurile de oțelărie. Proiectată 
de IPROMET. această instalație a 
fost realizată pe baza unei tehnolo
gii elaborate de Centrul de cercetare 
și proiectare pentru fabricația pro
duselor siderurgice Hunedoara. Spe
cialiștii hunedoreni au asigurat spo
rirea simțitoare a randamentului 
proiectat al instalației prin anumite 
modificări constructive. Mai mult, 
deși instalația nu era prevăzută, ini
țial, să separe decit metalul, specia
liștii combinatului au făcut-o aptă 
să permită și recuperarea deșeurilor 
de cărămizi refractare. In șase luni 
din acest an s-au recuperat 2 386 
tone cărămizi bazice (de reținut că 
prețul unei tone'de cărămidă refrac
tară bazică este pe piața externă de 
452—729 de dolari). Ce întrebuințare 

locului. In lanuri, inginerul-șef al 
cooperativei si șefa de fermă, alături 
de mecanicul de întreținere, asigu
rau — prin buna organizare a muncii 
— functionarea neîntreruptă a com
binelor si strîngerea fără pierderi a 
recoltei. Primarul comunei Braniș
tea, Anica Domniteanu. care are în 
răspundere directă grădina de legu
me. venise la arie doar pentru a se 
convinge de modul în care s-au fă
cut reglajele. Făcea acest lucru nu 
pumai controlînd dacă a fost ori nu 
strînsă toba, ci mai ales căutînd 

printre valurile de paie eventualele 
spice nebătute. După ce s-â convins 
că totul este în regulă, s-a grăbit să 
se reîntoarcă la punctul său de lucru. 
Este numai un exemplu de ceea ce 
înseamnă muncă organizată, plină 
de răspundere pentru calitatea lu
crărilor. Iar asemenea fapte sînt nu
meroase în aceste zile în agricultura 
județului.

Pînă duminică seara, în consiliul 
agroindustrial Schela, recolta de grîu 
a fost strînsă de pe 1 100 hectare din 
cele peste 3 000 ha cultivate. La coo
perativa agricolă Braniștea, griul a 
fost recoltat de pe, 350 de hectare flin 
cele 950 aflate în cultură, la cea din 
Șendreni — de pe 240 hectare din 450, 
iar la cea din Smirdan — de pe 210 
hectare din 770. Secerișul griului se 
desfășoară din plin și în unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustriale 
din Tudor Vladimirescu și din Tulu- 
cești, situate în partea de sud a ju
dețului.

s-a dat cărămizilor astfel recupera
te? 1 274 tone au fost rezidite in cup
toare, 269 tone au fost livrate altor 
unități din țară, iar 843 tone au fost 
măcinate. Această măcinătură este 
folosită ca ingredient de bază la pre
pararea mortarului cu care se con
solidează căptușeala de cărămidă re
fractară a cuptoarelor, spre a le 
spori durabilitatea.

Colectivul uzinei nr. 8 nu este Insă 
mulțumit de realizările obținute pînă 
acum. Motivul? Singura moară de 
care dispune uzina e foarte veche, 
prezentînd un avansat grăd de uzură 
fizică. O reparație temeinică nu se 

poate face, lntrucît lipsesc piesele de 
schimb necesare. De asemenea, ope
rațiunile de încărcare-descăfcare Se 
fac manual, deci cu eficiență scă
zută. Ce s-ar putea întreprinde ? 
Prin lucrări de simplă mecanizare și 
diferite dotări s-ar putea elimina 
munca manuală. Totodată, prin achi
ziționarea unui concasor și a unui 
amestecător s-ar putea prepara mor
tarul de șamotă în cadrul combina
tului. De notat că, în prezent, achi
ziționarea de la alți furnizori a can
tității necesare de praf de șamotă 
costă combinatul circa 4,7 milioane 
lei pe an.

— Avînd In vedere importanța re
cuperării și asigurării oțelăriilor cu 
refractare măcinate, considerăm că e 
necesar să se proiecteze și să se cu
prindă în planul de investiții o in
stalație nouă de măcinat — preci
zează inginerul Alexandru Dragotă, 
directorul uzinei.

Dintr-un control efectuat recent. în 
cîteva secții ale combinatului, re
zultă însă că in activitatea de recu
perare a materialelor refolosibile fe
roase. neferoase și refractare persis
tă incă unele neajunsuri. La repara
țiile cuptoarelor, bunăoară, cu mai

Nici un bob de grîu să nu se 
piardă I

Pe Itinerarul nostru am întîlnit 
însă si situații care pun în evidentă 
un mod de a gîndi și lucra în con- o 
tradicție cu normele clare si ferme ’ 
care trebuie respectate în .aceste zile. 
Era plină amiază cînd am ajuns la 
o solă, a cooperativei agricole Smîr- 
dan, unde se recolta grîu cu șapte 
combine. De cum am intrat pe mi
riște. atenția ne este atrasă de nu
mărul mare de spice rămase nebătu

te în valurile de paie. Oprim prima 
combină și. după ce vedem că toba 
nu este strînsă. îi cerem mecanizato
rului Tudorache Sîrbu să facă regla
jul corespunzător. Urcați in cabina 
combinei, ne dăm insă seama că acest 
lucru nu se poate realiza si după ce 
punem mai multe întrebări mecani
zatorului, care vizau răspunderea pe 
care o poartă personal pentru soarta 
recoltei, acesta se dezvinovățește, 
mărturisindu-ne că de fapt el a re
coltat toată campanii fără să schim
be reglajul combinei. Din păcate, și 
alte combine de pe acea solă nu erau 
bine reglate, in urma lor rămînînd 
spice nebătute. Era limpede că ne 
aflam în fața unui fapt inadmisibil 
de risipă, ignorat de cei prezenți la 
fata locului : șeful fermei, inginerul- 
șef al cooperativei, mecanicul de în
treținere. îl 'întrebăm pe inginerul- 
șef, Florin Popa, cum poate tolera o 
asemenea stare de lucruri ? Rămi- 
nem si mai surprinși cind dumnea
lui se dezvinovățește. arătind cu 
degetul spre șeful fermei și spre cei 
de la S.M.A. Șendreni. Cel care a 

mult spirit gospodăresc, personalul 
secțiilor ar putea spori simțitor can
titatea de cărămidă pe care o recu
perează. Nici la halda nr. 44. unde 
există mari cantități de șamotă, re
cuperarea nu se desfășoară la nive
lul posibilităților.

ENERGIA REFOLOSIBILĂ — UN 
POTENȚIAL NUMAI ÎN PARTE 
PUS ÎN VALOARE. Insuficient sînt 
valorificate și posibilitățile ce există 
în domeniul reducerii consumurilor 
energetice pe seama recuperării re
surselor energetice secundare.

— Realizarea cu sprijinul Centru-

Iui de cercetare-proiectare a termo- 
ficării diferitelor locuri de muncă — 
hale, magazii, birouri — folosind 
căldura recuperată din gazele arse, 
trebuie considerată'1 doar o primă 
etapă în strategia energetică a com
binatului. ne spune inginerul Nicolae 
Vonica, șeful secției II furnale. Pe 
această cale se economisesc 30 000 
tone combustibil conventional pe an.

Ce alte întrebuințări s-au mal gă
sit pină în prezent pentru energia 
secundară? Retine atenția o instala
ție de recuperare a căldurii fizice a 
aglomeratului feros, căldură folosită 
pentru încălzirea aerului de combus
tie din furnale. Prin realizarea unei 
asemenea instalații și Ia cel de-al 
doilea aglomerator se vor economisi 
anual 6 000 tone combustibil conven
țional.

Indiscutabil Insă, cea mai remar
cabilă realizare în acest domeniu 
este recuperarea integrală, în trei 
trepte, a căldurii gazelor arse de la 
cuptoarele adinei ale laminorului de 
800 mm. Dacă pînă nu demult gaze
le ieșeau de aici în atmosferă la 
200—250 de grade, acum temperatu
ra lor nu depășește 30—50 de grade. 
Prima treaptă de recuperare se rea- 

pus pînă la urmă lucrurile la punct a 
fost președintele consiliului agroin
dustrial. care a dispus pe loc scoa
terea din brazdă a combinelor res
pective.

Strîngerea plevei - o inițiativă 
cu „greutate"

Dintre multele inițiative valoroase 
întreprinse in această campanie de 
agricultorii județului o evidențiem 
pe aceea referitoare la strîngerea in
tegrală a plevei. prin folosirea unor 
buncăre de colectare atașate la com
bine. Această modalitate, experimen
tată în ultimii doi ani, a căpătat am
ploare în această campanie, cînd 
practic aproape toate combinele sint 
dotate cu asemenea echipamente. Ca 
atare, se estimează să se colecteze 
la secerișul griului circa 36 000 tone, 
de pleavă, un nutret valoros, care 
va intra în rețetele furajere ale 
animalelor. Se cuvine adăugat și fap
tul că prin folosirea acestor dispozi
tive, realizate pe plan local in ate
lierele stațiunilor de mecanizare, se 
eliberează un număr de peste 1 000 
de remorci, atît de necesare acum la 
efectuarea lucrărilor de transport.

De bună seamă, recoltarea griului 
in județul Galați este abia la în
ceput. Dar în zițele următoare se va 
extinde în întreg județul. Tocmai de 
aceea, este de datoria organizațiilor 
de partid de la sate, a tuturor spe
cialiștilor și ’cadrelor de conducere 
din unități și consiliile agroindus
triale să acționeze cu răspundere și 
fermitate pentru a asigura buna or
ganizare și desfășurare a lucrărilor 
in lanuri, funcționarea la întreaga 
capacitate a combinelor, astfel ca 
viteza zilnică stabilită la secerișul 
griului să fie realizată și depășită, 
să nu se piardă nimic din noua re
coltă.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP 
Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scînteii"

lizează cu un preîncălzitor al aeru
lui de combustie ; a doua, cu un re
cuperator de apa caldă pentru termo- 
ficare. Cea mai spectaculoasă este 
insă treapta a treia. în care gazele 
sint folosite intr-un tunel-modul de 
dezghețare a cărbunilor pe timpul 
iernii. Spre deosebire de alte tunele 
de dezgheț. construite curent în- 
străinătate, instalația concepută aici 
nu necesită preîncălzitoare, deci con
sum suplimentar de energie. Prin- 
tr-un simplu sistem de ejecție. ga
zele arse sînt absorbite din coș. „di
luate" cu aer rece și insuflate în 
tunel. Economiile : 1,2—1,3 milioane 

mc gaz metan pe an. Mai trebuie 
adăugat și faptul că durata de dez
ghețare a unei garnituri de șase 
vagoane este de 1,5—3 ore. în loc de 
12—24 ore cit era anterior.

în curind. combinatul se va dota 
cu alte două asemenea tunele pen
tru dezghețarea minereurilor și a 
nisipului. Specialiștii hunedoreni se 
oferă să pună la dispoziția oricăror 
unități interesate proiectele pentru 
acest tip de tunel, realizat în pre
mieră națională.

„Părintele" acestei ingenioase In
stalații — obiect al unui brevet de 
inovație — este tînărul inginer Lu
dovic Zudor, șeful de secție pe 
schimb la „furnale II". El ne rela
tează despre realizarea unei noi in
stalații. problemă care-1 preocupă, in 
prezent, pentru insuflarea în furnal 
a unui excedent dc gudron provenit 
de la secția de cocsificare. Efectul 
urmărit? înlocuirea. în proporție de 
15 la sută, a cocsului consumat de 
furnal. Ce-i drept, noua tehnologie 
nu e încă definitivată.

— Important e că aid. în secție, 
există multă receptivitate față de 
nou ; cu toții ne punem priceperea

PRODUCTIVITATE SPORITA, 
PRIN ORGANIZAREA 

SUPERIOARĂ A MUNCII
Faptul că 72 la sută din producție 

este destinată exportului' în diferite 
țări — R.F. Germania, Olanda, An
glia, Franța și altele — reprezintă 
pentru colectivul întreprinderii de 
confecții din Craiova un motiv de 
satisfacție, dar și de răspundere pen
tru onorarea ritmică, integrală și la 
un înalt nivel calitativ a contracte
lor încheiate cu partenerii externi.

Hotărîți să înfăptuiască neîntîr- 
ziat în practică sarcinile formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea eficienței întregii activități 
economice și în, mod deosebit a pro
ductivității muncii, specialiștii uni
tății au gindit și materializat în pro
ducție o interesantă soluție de mai 
bună organizare a muncii, care se 
poate aplica larg în industria con
fecțiilor. îndeosebi la fabricarea unor 
produse de serie mare, cum sint ro
chiile, bluzele, jachetele și imper
meabilele. Practic, este vorba despre 
un nou sistem de organizare a flu
xului de produc
ție numit linie 
tehnologică cu 
transport intero- 
peraționaî cu că
rucioare mobile.

Pentru a. înțe
lege mai. bine' 
care sînt avan- > 
tajele noului sis-, 
tem, să ne referim succint la cîteva 
neajunsuri ale organizării ante
rioare a fluxurilor tehnologice. în 
această privință. inginera Olga 
Staicu. șefa atelierului proiecta
re tehnologică-autoutilare, ne-a re
latat că aprovizionarea cu semi
fabricate a locurilor de muncă se 
făcea în pachete cuprinzînd 10—15 
piese (detalii). Odată aduse, pache
tele trebuiau dezlegate, iar detaliile 
sortate. Urma notarea seriilor lu
crate. alegerea din pachet numai a 
reperelor cărora trebuia să li se exe
cute o anumită operație tehnologi
că. refacerea și legarea pachetului. 
Toate aceste mînuiri consumau pină 
la 20 la sută din timpul efectiv pe 
care-1 are la dispoziție un muncitor 
pentru efectuarea operației tehnolo
gice respective. Totodată, legarea re
perelor sau a produselor în pachete 
ducea la sifonarea acestora, ceea ce 
presupunea o muncă suplimentară 
de finisare. Transportul la locurile 
de muncă se realiza manual, prin 
aruncarea pachetelor executate în 
cutiile*  ajutătoare. în aceste condiții 
se întîmpla adesea ca anumite ope
rații să nu se execute în ordinea se
riilor și. de aceea, uneori. în zona 
de asamblare nu se' mai putea asi
gura o aprovizionare ritmică cu pie
se și subansamble.

în esență deci apăreau „strangu
lări" pe fluxul tehnologic. Pentru 
remedierea acestui neajuns s-a dis
cutat îndelung cu toți tehnologii, me
canicii, instalatorii, creatorii și con
ducătorii locurilor de muncă. Au 

La întreprinderea 
de confecții Craiova

la lucru, pînă o să reușim, ne spune 
inginerul Zudor.

— Dar în ce privește realizarea 
tunelului de dezghețare mai puteți 
vorbi de receptivitate, de vreme ce 
pentru aplicarea proiectului a fost 
necesar un timp cam îndelungat? — 
întrebăm noi.

— Din momentul în care am reușiț 
să trezim interesul beneficiarilor de 
la cocserie față de noua metodă, lu
crările au mers strună. Cu toții au 
pus umărul la construcție. Utilaje 
n-au prea fost ; ventilatoarele.. de 
pildă, le-am recuperat de la unele 
instalații vechi.

Desigur, numai entuziasmul și ini
țiativa creatoare a specialiștilor nu 
sint suficiente pentru promovarea 
unei idei tehnice noi. Pentru procu
rarea utilajelor necesare și realiza
rea lucrărilor de construcție se sim
te nevoia unui sprijin mai activ din 
partea forurilor de resort.

UN ANGAJAMENT FERM AL 
CERCETĂRII. Pentru soluționarea 
practică a problemelor de care de
pinde valorificarea resurselor ener
getice refolosibile in acest combinat 
se impune însă implicarea mai acti
vă a cercetării dc profil pentru rea
lizarea unor bilanțuri energetice ri
guroase, pentru elaborarea celor mai, 
eficiente tehnologii de recuperare, 
precum și pentru urmărirea aplică
rii rapide în producție a tehnologii
lor elaborate.

— Prin specificul combinatului, 
locuri unde se consumă încă multă 
energie, multe materii prime, există 
în fiecare secție și uzină în parte, ne 
spune inginerul Ștefan Cornea, di
rectorul Centrului de cercetare și 
proiectare pentru fabricația produse
lor siderurgice. Pînă în prezent am 
elaborat o serie de tehnologii care-și 
dovedesc eficiența. Cele mai bune 
le-am conceput și finalizat printr-o 
strînsă colaborare cu specialiștii 
uzinei. Tocmai aprofundînd această 
legătură cu producția, ne angajăm 
Să înfăptuim mobilizatoarele sarcini 
trasate combinatului nostru, indus
triei metalurgice, de către secretarul 
general ai partidului.

Am reținut . acest angajament de 
a se acționa pentru obținerea unor 
importante progrese în gospodărirea 
eficientă a resurselor energetice și 
a materialelor refolosibile' și vom re
veni pentru a consemna cum a fost 
transpus în practică.

Ioana DABU 
Sabin CERBU 
corespondentul „Șcînteii" 

apărut mai multe idei din care a fost 
conturată soluția optimă, care înlă
tură în cea mai mare parte neajun
surile prezentate. Mai intîi, a fost 
organizată experimental o unitate de 
producție pilot, pe sistem de linie 
tehnologică, la care transportul in- 
teroperațional se realizează cu aju
torul cărucioarelor mobile.

Avantajele noului sistem ne-au 
fost prezentate de inginerul Constan
tin Popescu, directorul tehnic al în
treprinderii : „Prin acest sistem de 
organizare, pe care l-am aplicat deo
camdată la fabricarea rochiilor, ja
chetelor și impermeabilelor, se eli
mină fazele de legare a pachetelor și 
de înscriere a acestora, ăccelerîn- 
du-se aprovizionarea locurilor de 
muncă. Transportul semifabricatelor 
în zona de prelucrare și premontare 
se face cu cărucioare mobile, in pa
chete care conțin numai reperele ce 
urmează să fie prelucrate, evitîn- 
du-se fazele de staționare din ve
chiul sistem. Am modificat și pro- 

iectele proceselor 
tehnologice, ast
fel incit unui 
muncitor 1 s-au 
repartizat mai 
multe faze de o- 
perații ce se pot 
executa pe un 
detaliu, urmărin- 
du-se ca numă

rul de treceri să fie minim, iar 
drumul parcurs să fie cel optim. 
Pentru evitarea sifonării confecții
lor, reducerea efortului fizic și 
creșterea randamentului în mun
că. am pus la punct o instalație 
pentru transportul direct ai confec
țiilor finisate din sectoarele de fa
bricație in magazii, prin intermediul 
unor cărucioare suspendate pe care 
sint așezate 15—30 umerașe".

Introducerea noului sistem de lu
cru a presupus nu numai eforturi 
de concepție, dar și de execuție, în- 
trucît toate instalațiile și dispoziti
vele necesare au fost realizate cu 
forțe proprii, prin autoutilare. Ingi
nerul Ion Frăsineanu, șeful secției 
mecano-energetice, ne-a spus că în
tregul flux de fabricație la cele 25 de 
formații de lucru unde se aplică noul 
sistem s-a reorganizat din mers. în 
continuare, sistemul va fi extins la 
toate cele 72 formații de lucru. S-au 
realizat peste 1 300 de cărucioare 
mobile, precum și transportorul pen
tru produsele finite. De asemenea, 
pentru creșterea productivității mun
cii s-au fabricat 20 instalații de căl
cat, 10 mașini de tăiat țesătură in 
zigzag, prin care se elimină opera
ția de surfilare, precum și 20 mașini 
de montat butoni și capse cu acțio
nare pneumatică. Valoarea instala
țiilor. utilajelor și mașinilor reali
zate prin autoutilare in șase luni din 
acest an s-a ridicat la peste 4 mili
oane lei.

Care este eficienta ' economică a 
noului sistem de organizare a fluxu
rilor tehnologice ?

— In esență, s-a asigurat creșterea 
productivității muncii și reducerea 
efortului fizic — ne-a spus tovarășul 
Fetre Mitran, din serviciul de pla- 
nificare-dezvoltare al întreprinderii. 
Bunăoară, în primul semestru al 
acestui an, productivitatea muncii a 
crescut cu 25,9 la sută, față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Sporul de producție obținut pe 
această cale se ridică la peste 180 
milioane lei, din care aproape 70 de 
milioane lei s-au asigurat prin apli
carea liniei tehnologice cu transport 
interoperațional cu cărucioare mobi
le. Desigur, sint de remarcat și efec
tele pozitive pe planul ridicării ca
lității produselor. Colectivul nostru 
consacră eforturile pentru mai buna 
organizare a fabricației și creșterea, 
pe această cale, a productivității 
muncii celor două mari evenimente 
politice ale anului : a 40-a aniversa
re a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Sistemul aplicat în această între
prindere a suscitat un viu interes iri 
celelalte unități din industria con
fecțiilor. Ca atare, din inițiativa con
ducerii Ministerului Industriei Ușoa
re, recent s-a organizat la Craiova 
un util schimb de experiență avînd 
ca temă extinderea tehnologiilor mo
derne în industria de confecții, la 
care au participat cadre de condu
cere și alți specialiști din centrale și 
întreprinderi de profil din țară. Cu 
acest prilej s-a stabilit un program 
concret de acțiune pentru generali
zarea experienței acumulate în uni
tatea craioveană.

Nicolae BABAEĂU
corespondentul „Scînteii"

In funcțiune, cu o lună 
mai devreme

în orașul tulcean Măcin, un 
nou obiectiv economic a început 
să producă. Este vorba de pri
ma capacitate productivă de la 
întreprinderea de tricotaje, care 
va asigura fabricarea. într-un 
an. a aproximativ 300 000 bucăți 
tricotaje. După finalizarea lu
crărilor de investiții la. noua 
fabrică de către Trustul antre
priză construcții industriale Brăi
la. aici se vor putea realiza 1,5 
milioane bucăți tricotaje pe an. 
Se cuvine remarcat că termenul 
de punere în funcțiune a primei 
capacități a acestui obiectiv in
dustrial a fost redus cu aproape 
o lună. (Neculai Amihulesei, 
corespondentul „Scînteii").
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Manifestări omagiale dedicate 
zilei de 23 August

Cuvîntarea tovarășului Wojciech Jaruzelski
la sesiunea solemnă a Seimului consacrată celei de-a 40-a aniversări

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
secretarul Comitetului Popular Gene
ral al Jamahiriei Arabe Libiene

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Arabe Egipt

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Egipt, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Mohamed 
Said El-Sayed, a oferit, luni la amia
ză. o recepție.

Au participat Marin Enache. vi- 
ceprim-ministru al guvernului. Va- 
6ile Bulucea, ministrul transporturi
lor 'și telecomunicațiilor. Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și

Cronica
Luni. Stefan Andrei, ministrul a- 

facerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit Pe Har- 
dev Bhala. noul ambasador extraor
dinar si plenipotențiar al Republicii 
India in țara noastră, in vederea a- 
propiatei prezentări a scrisorilor de 
acreditare.

★
Luni a început ediția 1984 a cursu

rilor și colocviilor științifice de 
limba, literatura, istoria si arta po
porului român, programate in Ca
pitală pentru vacanta de vară. Parti
cipă profesori, cercetători științifici 
si studenti in romanistică din Marea 
Britanie. R.P. Bulgaria. R.S. Ceho
slovacă. Finlanda. Franța. RID. Ger
mană. R.F. Germania. Italia. R.S.F. 
Iugoslavia. Japonia. Olanda. R.P.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 25, 26 și 27 iulie, In țară : 
Vremea va fi în general frumoasă. Ce
rul variabil, mai mult senin în .regiu
nile sudice. Vor cădea ploi sub formă 
de averse cu caracter izolat în re

Ctitorii demne de prezentul socialist al patriei
(Urmare din pag. I)

condițiile folosirii cu maximă efi
ciența a resurselor de apă ale Ar
geșului pentru irigație, navigație, 
producerea de energie electrică și 
alimentarea cu apă potabilă a unor 
localități și obiective economice — 
sint ilustrative pentru importanța 
economică și pentru amploarea 
acestor noi obiective.

Deo însemnățațe deosebită este 
faptul — subliniat în cadrul ședin
ței Comitetului Politic Executiv ăl 
C.C. al P.C.R. — că noile căi navi
gabile iși dovedesc pe deplin opor
tunitatea și necesitatea. Canalul 
Poarta Albă — Midia — Năvodari 
și Canalul Dunăre — București au 
menirea de a contribui în mod ho- 
tăritor la îmbunătățirea transportu
rilor in zonele respective, la mai 
buna folosire a fondului funciar, la 
dezvoltarea economico-sdcială a 
zonelor in care vor fi amplasate și 
a întregii țări. Este încă o dovadă 
a realismului care caracterizează 
politica partidului nostru, a faptu

Strălucitul strateg
de la 23

al actului istoric 
August

(Urmare din pag. I)

Front Unic Național antihitlerist al 
poporului român. „P.C.R. — se arată 
în Platforma-program din 6 septem
brie 1941 — propune lupta comună a 
tuturor partidelor, grupărilor, perso
nalităților politice și tuturor patrio- 
ților români, pentru realizarea Fron
tului Unic Național al poporului ro
mân contra ocupanților hitleriști și a 
slugilor lor trădătoare din țară, pen
tru cucerirea cerințelor din Platfor
mă, care sint cerințele cele mai ar
zătoare și comune ale poporului 
rbmân".

Concepția abordată de comuniști, 
precum și căile preconizate pentru 
traducerea ei in viață au făcut — așa 
cum apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu .— ca : „Partidul Comunist 
Român să ciștige poziții importante 
în viața politică, să fie respectat și 
să poată realiza, împreună cu cele 
mai diverse forțe politice, patriotice, 
naționale, un puternic front împotri
va războiului, a hitlerismului".

Sint bine cunoscute acțiunile ener
gice și consecvente intreprinse de co
muniști — potrivit cu orientările 
partidului comunist — pentru reali
zarea Frontului Patriotic Antihitlerist 
și a altor forme de colaborare cu di
ferite forțe social-politice. De ase
menea, o însemnătate cu totul ex
cepțională, a avut, in aprilie 1944, 
înfăptuirea Frontului Unic Muncito
resc intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Social-Democrat, iar, in 
iunie 1944, a Blocului Național De
mocrat. care cuprindea — in afara 
celor două partide ale clasei munci
toare — și partidele burgheze : Parti
dul Național-Țărănesc și Partidul 
Național Liberal. Semnificația reali
zării B.N.D. și a rolului jucat de 
P.C.R. in ansamblul alianțelor poli
tice create nu a scăpat observației 
organelor naziste, care raportau la 
Berlin, in vara anului 1944, că ,.'Evo
luția politicii interne din ultimele 
săptămini arată clar o trecere a tutu
ror opozițiilor spre stingă, cu pre
luarea conducerii acestei opoziții de 
către partidul comunist".

în același context s-au plasat 
legăturile tot mai strinse realizate de 
P.C.R. cu armata, inclusiv cu o serie 
de ofițeri din Comandamentul Su
prem. cu alte forțe democratice, pre
cum și contactele cu Palatul regal.

La baza făuririi tuturor alianțelor 
și dialogurilor politice care au con
dus la actul istoric de la 23 August 
1944 au stat, in esență, obiectivele de 
luptă stabilite și propuse de P.C.R. 
Fiind prezent in toate înțelegerile 
realizate din inițiativa și la insisten
țele sale. P.C.R. a jucat rolul condu
cător, dinamizator al tuturor forțelor 

Populare Socialiste. Mohamed Al- 
Zarouq Rajab, va efectua o vizită 
oficială in Republica Socialistă 
România, in ultima decadă a lunii 
iulie 1984,

Cooperării Economice Internaționale, 
Traian Pop. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezentanți ai 
altor ministere si instituții centrale, 
oameni de artă si cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di- 
Dlbmatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

zilei
Polonă. Spania. Suedia. Ungaria, 
U.R.S.S. Organizate sub auspiciile 
Universității din București, cursurile 
vor include prelegeri de limbă si li
teratură română, seminarii practice, 
expuneri privind structura si evo
luția limbii române, ale literaturii, 
folclorului, precum si realizările do- 
bîndite în anii socialismului în do
meniul stiintei. culturii si economiei. 
Cursurile, care reflectă interesul 

■ pentru valorile spirituale si mate
riale ale poporului român, mai pre
văd mese rotunde si vizitarea de ex
poziții documentare dedicate marii 
noastre sărbători naționale de la 
23 August și celui de-al XIII-lea 
Congres al P.G.R.

Cursurile si colocviile științifice se 
vor încheia la 18 august.

(Agerpres)

giunile din nordul țării. Vînțul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 10 și 
20 de grade, izolat .mai coborîte'în-de
presiunile intramontane, iar maximele 
între 22 și 32 de grade, local mai ri
dicate în sudul țării. Ceață slabă, în 
zonele de munte. în București : Vre
mea va fi în general frumoasă, cu ce
rul variabil. Vînt slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 14 și 17 grade, iar maximele între 
28 și 32 de grade.

lui că țelul suprem al acestei po
litici îl constituie înflorirea patriei, 
bunăstarea poporului. în același 
timp, reține atenția un adevăr cu 
adinei semnificații : acela că reali
zarea acestor lucrări de mari pro
porții este pe deplin posibilă, dato
rită atit stadiului înalt de dezvol- 

, tare a industriei socialiste a Româ
niei, cit și experienței dobindite pe 
șantierul Canalului Dunăre—Marea 
Neagră.

Ne sint vii. în memorie, momen
tele înălțătoare ale inaugurării, in 
(prezența t o v ară ș'u I u i Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a noii căi navigabile 
dintre Dunăre și Marea Neagră. 
După ani de muncă eroică a venit, 
firesc, clipa emoționantă în care 
primele vapoare au trecut prin ca
nal. Un proiect a fost înfăptuit, un 
alt proiect vine să deschidă mari 
perspective folosirii resurselor de 
apă ale țării pentru irigații, navi
gație și producerea de energie elec
trică. Un proiect pentru viitor . — 
ca simbol al continuității neîntre
rupte a progresului patriei.

politice capabile să-și aducă ■— în
tr-o măsură mai mare sau mai mică 
— Indiferent de motive și scopuri 
proprii, contribuția Ia opera de eli
berare națională a țării de sub domi
nația hitileristă.

întreaga activitate pregătitoare 
desfășurată de comuniști —,cu mult 
în adîncimea timpului — pentru de
clanșarea evenimentelor revoluționa
re hotărîtoare care aveau Să vină 
demonstrează.' cu forța de convingere 
a faptelor, „că actul de la 23 August 
1944 nu a venit din cer — după cum 
remarca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
—. ci a fost rezultatul luptelor înde
lungate ale poporului român, al fap
tului că partidul comunist, in alianță 
cu partidul socialist, cu celelalte 
forțe revoluționare și patriotice s-a 
aflat tot timpul în fruntea luptei de 
apărare a intereselor vitale ale între
gii națiuni".

Partidul Comunist Român, partid 
politic greu încercat in lupta. cu vi
tregiile multiple ale timpului, se 
prezenta la 23 August 1944 cu frun
tea sus în fata istoriei, recoman- 
dindu-se — mai întîi de toate — prin 
fondul său de cadre de bază și prin 
politica mare și cu largă, perspectivă 

•pe care o desfășurase. Istoria — 
supremul judecător — stă martoră cu 
argumentele-i indubitabile că. din 
lunga noapte a suferinței unui în
treg popor, s-a ieșit la 23 August 
1944 sub steagul purtat cu eroism de 
Partidul Comunist Român și conform 
cu orientările sale tactice și stra
tegice.

23 August 1944 a însemnat, prac
tic. o victorie politică a unei con
cepții politice, pornită cu clarviziune 
de la comuniști și materializată, in. 
chip magistral, pe coordonatele pe 
oare le-au gindit ei, astfel incit să 
conducă la realizarea unei ample 
coaliții politice, mergind de la P.C.R. 
și pină la monarhie. în timpul eve
nimentelor declanșate la 23 August 
1944, comuniștii reprezentau unicul 
partid din tară care avea legături și 
colabora cu toate partidele, grupă
rile, organizațiile și personalitățile 
antifasciste, antihitleriste. Această si
tuație i-a permis partidului comu
nist să joace un rol politic hotărîtor 
în desfășurarea victorioasă a eve
nimentelor din August 1944. Rolul 
de prim-plan jucat de P.C.R. în 
toate fazele pregătirii și înfăp
tuirii actului fundamental de la 
23 August 1944 i-au creat un puternic 
ascendent politic în raport cu cele
lalte partide și organizații politice, 
i-au permis să preia și să mențină 
inițiativa politică și să imprime un 
curs revoluționar desfășurării eve
nimentelor care s-au succedat în is
toria tării.

Tot ceea ce s-a petrecut începînd

La sala Dalles din București a 
avut loc. luni, vernisajul expozi
ției quadrjenale de artă decorati
vă. manifestare organizată de Con
siliul Culturii și Educației Socia
liste și Uniunea Artiștilor Plastici 
sub semnul marilor evenimente ale 
acestui an — a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului. Ex
poziția reunește peste 400 de expo
nate — selecționate din 1 200 lu
crări —. intre care piese de tapi
serie și panouri decorative, obiecte 
din porțelan, sticlă stratificată, ce
ramică și greâie. articole de vesti
mentație și broderie artistică, exe
cutate în ultimii patru ani de artiști 
plastici din toate județele țării. 
Avind ca sursă de inspirație folclo
rul autohton, munca și preocupă
rile constructorilor societății socia
liste multilateral dezvoltate, fru
musețile patriei, exponatele răs
pund imperativelor majore de or
din, estetic, etic și educativ. Un loc 
important in expoziție îl ocupă lu
crările artistice cu caracter funcțio
nal. De asemenea, piesele de artă 
decorativă executate de studenții 
facultăților de specialitate sint 
prezentate. într-o secțiune aparte, 
la Muzeul colecțiilor de artă, fapt 
ce demonstrează nivelul înalt al 
invățămîntului românesc, precum 
și preocuparea viitorilor artiști de 
a se integra temeinic în fenomenul 
artistic contemporan.

★

Tot mai bogate și instructive sint 
manifestările cultural-artistice care 
se. desfășoară în județul Dîmbovița 
in cinstea zilei de 23 August și a 
Congresului al XIII-lea al parti
dului. Printre cele mai recente ac
țiuni se remarcă două expoziții de 
artă plastică : „Ani de lumină", la 
Tirgoviște. și „Florile bucuriei", la 
Pucioasa, Constituindu-se în veri
tabile .modalități artistice de ex
primare a dragostei față de patrie 
și partid, expozițiile oferă vizitato
rilor intilnirea cu izbutite lucrări 
de artă militantă.

★

în organizarea consiliilor locale 
de educație politică și cultură so
cialistă. în numeroase localități din

De fapt, prezentul și viitorul se 
îmbină dialectic în toate cuteză
toarele proiecte elaborate de parti- 
duL nostru. Această trăsătură este 
ilustrată și de recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., în cadrul căreia au fost, 
de asemenea, analizate și probleme 
la zi din agricultură : strîngerea cit 
mai grabnică și fără pierderi a re
coltelor. depozitarea în bune con
diții a roadelor muncii din acest an, 
organizarea și desfășurarea . exem
plară a lucrărilor de întreținerea 
culturilor. Au fost, totodată, stabili-, 
te măsuri prioritarei pentru bunul 
mers al activității din industrie, 
pentru îndeplinirea exemplară a in
dicatorilor calitativi și cantitativi ai 
planului de producție. In același 
timp s-a subliniat că la 1 august a.c. 
se încheie acțiunea de majorare a 
retribuțiilor și se trece la majo
rarea pensiilor, fapt ce se înscrie 
în preocupările majore ale partidu
lui, ale secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
asigura oamenilor condiții de mun
că și de viață dintre cele mai bune.

cu 23 August 1944 în istoria Româ
niei a dovedit modul creator în care 
partidul comunist a aplicat — in con
dițiile specifice țării — concepția 
științifică despre rolul clasei munci
toare și necesitatea unității ei de ac
țiune, despre alianțele cu alte clase 
și grupări sociale, despre rezervele 
directe și indirecte ale revoluției, 
despre corelația dintre condițiile 
obiective și factorii subiectivi, despre 
folosirea tuturor contradicțiilor din 
tabăra adversă. Toate acestea au per
mis realizarea unui adevărat consens 
național, materializat într-un ansam
blu social-politic care, în pofida ete
rogenității forțelor din care era com
pus, a funcționat eficient și unitar, 
practic fără disensiuni, avind in 
partidul comunist factorul politic 
coordonator și dinamizator. P.C.R. 
era, practic, liantul care asigura uni
tatea forțelor naționale, patriotice, 
după cum soluțiile politice si militare 
oferite de el în scopul eliberării pa
triei s-au dovedit a fi singurele adec
vate împrejurărilor și, in consecință, 
viabile.

Realizarea sistemului larg de alian
țe preconizate de comuniști a 
determinat izolarea totală a .guvernu
lui. antonescian și a hitleriștilor. Ca 
urmare, in momentul declanșării re
voluției și pe tot timpul desfășură
rii ei. autoritățile naziste n-au putut 
găsi pe teritoriul României nici un 
sprijin, surpriza cea mai mare pen
tru ele fiind angajarea in lupta an- 
tihitleristă. practic, a întregii națiuni 
române. Tocmai 6 asemenea angajare
— efect direct al* * justeței tacticii și 
strategiei aplicate de comuniști — a 
chezășuit, în August 1944, răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste. scoaterea 
României din războiul antisovietie și 
trecerea ei cu întregul potențial 
uman și material, cu toată armata de 
partea Uniunii Sovietice, a celorlalte 
state ale coaliției antihitleriste. Uni
tatea de acțiune a întregului popor
— adevărata piatră de încercare a 
tacticii și strategiei comuniștilor — a 
făcut posibil triumful deplin al revo
luției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
din România.

• Străinul : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 16; 19.
• Orgolii: LUMINA (15 6110) — 9; 
11,15; .13,30; 15,45; 18; 20.
• Program de desene animate — .11;
12,30, Un saltimbanc Ia Polul Nord
— 9, Actorul și sălbaticii — 14; 16,45; 
19,30: DOINA (16 35 38).
© B.D. la munte și la mare : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
17,45; 20.
• întoarcerea Vlașinîlor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;'19,30.
• Ca-n filme : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
® Șapte băieți și o ștrengăriță : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Runda 6 : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Titanic vals : VIITORUL (10 67 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Eu, tu șl Ovldiu : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Alo, aterizează străbunica : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Scopul și mijloacele : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16: 18; 20.
• Răfuieli personale: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15: 13.30: 15,45; 13; 20.
• Călăreții de dimineață : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 12; 16; 19.
© Legenda : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17: 19.

Măiestria dovedită de Partidul Co
munist Român în inițierea, organi
zarea. conducerea și finalizarea eve
nimentelor petrecute in urmă cu pa
tru decenii în viața tării, participarea 
largă a maselor populare la înfăp
tuirea actului de la 23 August 1944 
și hotărîrea lor de a nu permite ca 
roadele victoriei‘să fie folosite de 
cercurile burgheze pentru revenirea 
la vechile rîhduieli. existența premi
selor obiective și subiective pentru 
înfăptuirea unor profunde transfor
mări revoluționare care să deschidă 

județul Constanta au avut loc ma
nifestări dedicate aniversării zilei 
de 23 August — sărbătoarea națio
nală a poporului român si Con
gresului al XIII-lea al partidului. 
De un real succes s-a bucurat con
cursul de cunoștințe generale pe 
tema „Realizări ale poporului ro
mân sub conducerea inteleaptă a 
partidului comunist. în cei 40 de 
ani de la eliberare". De asemenea, 
au avut loc intilniri cu veterani 
din cel de-al doilea război mondial, 
mese rotunde, dezbateri, expuneri, 
manifestări care au întrunit bune 
aprecieri din partea publicului. în 
același timp, la Casa de cultură 
orășenească din Medgidia a fost 
organizat un simpozion, in cadrul 
căruia au fost evocate momentele 
importante ale luptei naționale 
antifasciste din România.

★

Bogate manifestări politico-edu
cative si cultural-artistice au găz
duit. zilele acestea, si cluburile 
muncitorești, casele de cultură și 
căminele culturale din județul 
Giurgiu. Cu viu interes au fost au
diate, printre altele, de numeroși 
oameni ai muncii expunerile inti
tulate : „Lupta Partidului Comu
nist Român pentru înfăptuirea re
voluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944“,. „40 de 
ani de realizări și împliniri ale 
poporului român". „Ecoul eveni
mentului de la 23 August 1944 in 
conștiința întregului nostru popor", 
„Marile înfăptuiri obținute de 
România în cei 40 de ani de la eli
berare".

L^ cinematografele din numeroa
se localități au fost organizate gale 
de filme documentare cu tema 
„Omagiu conducătorului iubit al 
poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", în cadrul cărora a 
fost înfățișată activitatea neobosi
tă a secretarului general al parti
dului pusă în slujba bunăstării și 
fericirii poporului, iar la biblioteci
le județeană, municipală si cele să
tești au avut ioc dezbateri avind 
ca generic „Figuri de eroi comu
niști oglindite în creația literar-ar- 
tistică de după 23 August 1944“.

(Agerpres)

Pentru om, pentru fericirea lui 
se construieșteycontinuu în Româ
nia — o dovadă elocventă, in acest 
sens, fiind hotărîrea ca poporul ro
mân să ridice în anii ce vin noi 
construcții reprezentative pentru 
măreția acestei epoci de glorii, in 
care se făurește societatea socialis
tă multilateral dezvoltată și se asi
gură înaintarea fermă a patriei spre 
comunism.

In acest an, în care poporul în
treg intnnpină. a 4.0ra aniversare, a., 
actului istoric de la 23 August 1944 
și Congresul al XIII-lea al parti
dului, din conștiințele fiilor țării 
pornesc către partid, către secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înălțătoare sentimente 
de dragoste și recunoștință, însoți
te de hotărîrea fermă de a înfăp
tui neabătut tot ceea ce s-a prevă
zut pentru viitor, de a munci fără 
preget pentru ca insuflețitoarele 
chemări ale secretarului general ai 
partidului la muncă rodnică, la de
plina valorificare a potențialului 
creator al națiunii noastre socialis
te să fie exemplar transpuse in 
fapt.

larg țării calea progresului social, 
precum și împrejurările externe fa
vorabile au creat condițiile necesare 
pentru ca lupta forțelor patriotice, 
democratice să nu se oprească la re
zolvarea sarcinilor antifasciste, an
tihitleriste, de eliberare națională, 
în consecință, lupta energică a între
gului popor s-a dezvoltat intr-o largă 
acțiune de masă pentru cucerirea 
puterii politice și făurirea unei 
vieți noi.

Toate acestea au consacrat actul 
istoric de la 23 August 1944 drept o 
zi de crucială însemnătate pentru 
destinele patriei noastre. A fost 
această zi — ziua de început a unui 
drum nou în istoria românească, 
drum pe care poporul, condus de 
partid, a pășit cu hotărîre și speran
ță. în anii care au trecut de atunci, 
partidul nostru comunist a convins 
prin fapte că idealurile pentru care 
s-au jertfit atîtea generații de înain
tași se pot atinge și consolida necon
tenit prin făurirea unei economii pu
ternice, armonioase, prin realizarea 
unității de gindire, simțire și acțiune 
a întregului popor, prin participarea 
sa activă, conștientă la conducerea 
treburilor țării. Acesta a fost și rămî- 
ne sensul esențial al întregii politici 
a partidului nostru — înălțarea țării 
și a oamenilor ei în demnitate, in li
bertate. în unitate.

Acesta a fost și este — cu deo
sebire — sensul înalt al politicii 
partidului nostru în perioada inau
gurată de istoricul Congres al IX-lea, 
desfășurat acum 19 ani. perioadă 
care. pe deplin justificat. po
porul român o denumește „Epoca 
Ceaușescu". Este o operă în care vi
branta Cinstire a trecutului, cu ma
rile sale lecții de atașament și dărui
re în lupta pentru libertatea patriei, 
este dublată — în numele întăririi 
independenței naționale — de un 
efort constructiv fără precedent, de 
o amplă punere în valoare a ener
giilor creatoare ale națiunii noastre. 
Este o epocă asupra căreia și-au 
așezat puternic și inconfundabil pe
cetea gîndirea clarvăzătoare, cuteză^ 
toare. activitatea laborioasă, neobosi
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
alesul fiu al națiunii române, simbo
lul viu al unității noastre, al hotărî- 
rii noastre de a trăi liberi într-o 
țară liberă, socialistă. Uniți ca un 
singur om, ca o singură și uriașă ini
mă în jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușesou. comuniștii, oamenii mun
cii. toți fiii patriei au optat ca o sin
gură ființă pentru realegerea sa. la 
Congresul al XIII-lea. în funcția su
premă de secretar general al parti
dului. garanție sigură a drumului 
înainte, spre noi și mărețe împli
niri. al României socialiste.

VARȘOVIA. — Trimisul Agerpres, 
Nicolae Chilie, transmite : în cuvîn
tarea rostită la sesiunea solemnă 
consacrată celei de-a 40-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, s-a referit la prefacerile 
ample din societatea poloneză în anii 
socialismului în diferite domenii, 
precum și in conștiința oamenilor. El 
a evocat, totodată, trecutul de lupte 
și sacrificii al Poloniei pină in mo
mentul eliberării de sub dominația 
fascistă, moștenirea valoroasă pe 
care a preluat-o noua orinduire, 
grație luptei înaintașilor, jertfelor 
lor. arătînd că actuala generație are 
o responsabilitate față de înaintași, 
moștenire pe care trebuie să o con
serve. să o apere și să o dezvolte.

Sîntem îndreptățiți să ne. mi.ndrim 
cu faptul că, prin eforturile irrtregu- 
lui nostru popor. Polonia .a devenit, 
în timpul unei generații, o xțară in
dustrială și urbanizată, a spus vorbi
torul.

Baza dezvoltării postbelice a Po
loniei au constituit-o profjimdele 
transformări în stat și societate — 
reforma agrară, naționalizarea in
dustriei, a băncilor și mijloacelor de 
transport. A crescut considerabil po
tențialul economic, a fost reorgani
zată radical structura economică. Din 
1946, producția industrială a crescut 
de 40 de ori, producția agricolă — de 
patru ori. Venitul național a crescut 
de 10 ori.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a relevat, apoi, marile prefaceri și 
realizări survenite in viața poporu
lui polonez în sfera asigurărilor so
ciale, a sănătății, posibilităților pri
vind viața culturală, învățămîntul.

în continuare s-a arătat că prac
tica consultărilor, a dialogului, a 
contactelor directe, nemijlocite și 
permanente cu poporul, în spiritul 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres extraordinar al P.M.U.P., nu va 
fi o preocupare trecătoare. Ea tre
buie să 'intre în practica noas
tră, să. devină o trăsătură caracteris
tică a activității noastre politice, a 
spus W. .Jaruzelski.

Vorbitorul a amintit apoi formele 
noi de conducere colectivă din între
prinderi, arătînd că „se dezvoțtă noua 
mișcare de clasă a sindicatelor, se 
întăresc formele ei organizatorice. 
Noile sindicate iși întăresc poiziția lor 
în rîndul clasei muncitoare, îin viața 
socială și economică a țării".

W. Jaruzelski a arătat ap>oi că 
problemelor întăririi statului și dez
voltării democrației socialiste le va 
fi consacrată viitoarea plenară a 
C.C. al P.M.U.P. Tindem — a spus 
el — spre ceea ce, în condițiile noas
tre, este realist și posibil : spre 
unirea în jurul Programului de acord 
național a acelor cetățeni pentru care 
binele patriei este țelul cel mai înalt, 
în acest domeniu avem deja mari 
realizări.

Perioada complicată a rămas in 
urmă și odată cu ea experiența ama
ră, necazurile și ezitările a arătat 
vorbitorul. Reconcilierea națională 
trebuie să întărească Polonia. Ea 
constituie singura platformă reală pe 
baza căreia se pot pune de acord deo
sebirile de vederi -Firești- din- -rîndul 
poporului cu interesele prioritare ale 
statului. Un rol tot mai important il 
are aici Mișcarea Patriotică de Re
naștere Națională.

W. Jaruzelski a arătat apoi că re
centele alegeri pentru consiliile 
populare au constituit un nou pas 
pe calea reconcilierii naționale, au 
fost o expresie a tendinței dominante 
astăzi că problemele poloneze tre
buie rezolvate într-un climat de 
răbdare și încredere. Alegerile — a
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Depunătorilor care economisesc 

pe instrumentele de economii la 
care dobinda se acordă partial sau 
integral sub formă de. cîștiguri. 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
le aduce la cunoștință că trageri
le la sorti pentru acordarea ciști- 
gurilor la unele librete de econo
mii pentru trimestrul II 1984. pre
cum si la obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri pentru luna iulie a.c. vor 
avea loc in sala Casei de cultură 
din str. Zalomit nr. 6 din Capitală, 
astfel : vineri 27 iulie, ora 16,30, 
tragerile la sorti pentru . acordarea 
cîstigurilor la libretele de econo
mii cu dobindă si cîștiguri în au
toturisme emise de unitățile C.E.C.

cinema

a Zilei Renașterii Poloniei

spus el — au arătat, din nou, că po
porul polonez dorește ordine și o 
muncă pașnică. P.M.U.P. și celelalte 
partide și organizații membre ale 
Mișcării Patriotice de Renaștere Na
țională au propus organizarea alege
rilor pentru Seim in anul 1985. Preo
cupările constante pentru normali
zarea și stabilizarea vieții interne — 
a subliniat vorbitorul — nu vor mo
difica atitudinea fermă a conducerii 
poloneze față de activitățile si ac
tele antistatale. Liniștea, legalitatea, 
sentimentul securității — a spus el 
— sînt bunuri neprețuite. Spre anar
hie nu poate și nu va fi întoarcere. 
Poporul nostru iși poate permite un 
optimism moderat și precaut. Noi ne 
aflăm la jumătatea drumului spre 
îndeplinirea obiectivelor planului pe 
trei ani. Mulți vorbesc că sarcinile 
acestui plan not fi îndeplinite pină 
la finele anului 1985. Acum un an, 
acestea erau simple planuri. Acum, 
ele s-au transformat într-o prognoză 
realistă.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la unele probleme de politică exter
nă, relevînd importanța pe care o au 
normalizarea situației și stabilitatea 
din Polonia pentru pacea și securita
tea în Europa și în lume. Primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. a arătat 
că în ultimele patru decenii Polonia 
populară a fost un participant activ 
la viața internațională. Ea are în pre
zent relații diplomatice cu 127 de sta
te, desfășoară o vie activitate în ca
drul negocierilor cu privire la dezar
mare. al negocierilor cu privire Ia 
principiile colaborării economice in
ternaționale. precum și la lucrările 
diferitelor organizații internaționale.

Cei 40 de ani de existență în secu
ritate nu ii datorăm unui destin mă
rinimos — a spus el. Acești ani sint 
consecința unei opțiuni clarvăzătoare 

> a partidului, sînt rezultatul alegerii 
căii socialiste. Esența intereselor de 
stat ale Poloniei constă în a trăi in
tre prieteni, a avea garanția comună 
a acestora și a fi, totodată, unul din 
statele care garantează ordinea teri- 
torial-politică postbelică în Europa.

Marcăm cea de-a 40-a aniversare, 
a subliniat W. Jaruzelski. într-un 
climat international de încordare, 
periculos. De aceea. în prezent, con
ducătorii. șefii de guvern, oamenii 
politici poartă o răspundere deosebit 
de mare pentru menținerea păcii. 
Rolul lor ar putea constitui obiectul 
unci initiative a Organizației Națiu
nilor Unite, care a contribuit atît de 
substantial la căutarea platformelor 
de dialog si înțelegere.

Dună ce a condamnat campania 
antipoloneză din S.U.A. si dintr-o 
serie de țări occidentale, măsurile 
economice aplicate de acestea împo
triva Poloniei. W. Jaruzelski a ără-

★

La Varșovia, cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Zilei Renașterii 
Poloniei, a avut Ioc un mare spec
tacol artistic și sportiv, la care au 
asistat aproape 100 000 de persoane. 
In tribuna oficială se aflau tova
rășul Wojciech Jaruzelski, prim- 
șecrqtar, al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 

... R.' ’Pi Polone, membri âi”’cdnducerii 
de bărtid și de stat polonezi, alte 
persoane oficiale. Au fost prezente, 
de asemenea, delegațiile din străină
tate invitate la festivitățile prile
juite de aniversarea a patru decenii 
de la eliberarea tării de sub domina
ția fascistă. între care și delegația 
de partid și de stat română, condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Strălucită contribuție la Îmbogă
țirea creatoare a teoriei șl prac
ticii revoluționare

20,40 Cîntecul și poezia care ne-au În
soțit istoria. „Partidul, Ceaușescu, 
România"

21,00 Teatru TV : „Traseul" (color). 
Tele-film de Mirel Ilieșu. în dis
tribuție : Vasile Cosma, Leopoldi- 
na Bălănuță, Gheorghe Cozorici, 
Elena Sereda, Valentin Uritescu, 
Mitică Popescu, Șerban Ionescu, 
Dionisie Vitcu, Dan Aciobăniței, 
Doru Bandol. Luminița Gheor
ghiu, Catrinel Paraschivescu, So
rin Medeleni,, Sandu Popa. Sanda 
Iorgulescu

22,15 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

C. E. C.
din București, la libretele de eco
nomii pentru construirea de locuin
țe. cu cîștiguri in materiale de 
construcție si pentru turism ; marți 
31 iulie a.c.. ora 16,30. tragerile 
la sorti pentru acordarea cîstiguri
lor la libretele de economii cu do
bindă si cîștiguri in autoturisme e- 
mise de unitățile C.E.C. din tară și 
a obligațiunilor C.E.C. cu cîștiguri 
pentru luna iulie a.c.

La aceste trageri la sorti Casa 
de Economii și Consemnațiuni a- 
cordă numeroase cîștiguri in bani 
si autoturisme „Dacia 1 300".

Cei interesați sint invitați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
tragerilor la sorti.

• Lovitura fulgerătoare : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Locotenent Cristina : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Fără panică, vă rog : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Salutări cordiale de pe Terra : 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15.30; 17,30; 19,30.
© Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
© La nord prin nord-vest : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19,15, la grădină — 21.
© Omul și fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 12,15; 16.30;
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 
16; 19.
© Marfă furată : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. la grădină 21, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
© Legenda călărețului singuratic : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, UNION (13 49 04) — 9.30; 
11,30; 13,30; 15,45: 18; 20, LIRA
(317171) — 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 21.
© Cobra se întoarce : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Yankeii: GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 

tat : Noi am rezistat în fata șanta
jului economic în primul rînd dato
rită patriotismului, abnegației oame
nilor muncii din tara noastră. Polo
niei însă i-ar fi fost greu să reziste 
acestor presiuni singură, fără aju
torul frățesc al Uniunii So
vietice. fără bunăvoința aliatilor 
noștri socialiști. Pierderile gene
rale ale economiei poloneze de 
pe urma restricțiilor se ridică 
încă de pe acum la 13 miliarde do
lari. Ele s-au repercutat asupra si
tuației materiale a familiilor polo
neze, frînează lichidarea consecințe
lor crizei. Am fi progresat mai mult, 
am fi realizat mai multe, dacă nu ar 
fi existat aceste mari prejudicii. 
Sîntem îndreptățiți să așteptăm ca 
Poloniei să i se creeze condiții co
merciale si financiare corespunză
toare astfel incit să fie despăgubită 
de pierderile suferite și să i se. ușu
reze rambursarea datoriilor. Dece
niile trecute au permis Poloniei să 
acumuleze o mare experiență în re
lațiile cu țările capitaliste. Dorim să 
continuăm ceea ce a fost bun in ea. 
Cele rele vor constitui un avertis
ment.

Declarăm — a spus W. Jaruzelski — 
că dorim să îmbunătățim trainic re
lațiile cu toate țările. La baza aces
tei îmbunătățiri trebuie să se afle 
însă respectarea suveranității Repu
blicii Populare Polone, respectarea 
principiului neamestecului în trebu
rile noastre interne, îndeplinirea 
tratatelor și acordurilor de către 
toate părțile.

în încheiere, primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P. s-a referit la sarcinile 
imediate și de perspectivă ale nor
malizării situației interne și dezvol
tării Poloniei pe calea socialismului, 
enumerind intre acestea moderni
zarea și restructurarea unor între
prinderi, economisirea de energie și 
materii prime și materiale, reeva
luarea concepției de ansamblu a dez
voltării Poloniei, pe care a apreciat-o 
ca pe o operă de mari proporții, ase
mănătoare în multe privințe cu pri
mii ani ai industrializării. W. Jaru
zelski a subliniat necesitatea transpu
nerii în viață a orientărilor stabilite 
de al IX-lea Congres extraordinar al 
P.M.U.P. în domeniul dezvoltării so- 
cial-economice, arătînd că sarcinile 
prioritare vor fi o dezvoltare armo
nioasă a economiei naționale, moder
nizarea ei, o înaltă productivitate, 
creșterea și rentabilizarea in conti
nuare a exporturilor și ridicarea ni
velului de viață al poporului.

W. Jaruzelski a exprimat Încre
derea că poporul polonez, strîns unit 
în jurul conducerii sale, va reuși să 
depășească toate greutățile și va în
deplini sarcinile care îi stau in față 
la începutul celui de-al cincilea de
ceniu al puterii populare.

★

în aceeași zi. tovarășul W. Jaru
zelski — din partea conducerii de 
partid și de stat a R. P. Polone —, 
precum și delegațiile de partid și de 
stat din străinătate prezente la ma
rea sărbătoare națională a poporu
lui polonez, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Varșovia au 
depus coroane de flori la Mormîntul 
soldatului necunoscut din capitala 
Poloniei.

Delegația de partid și de stat a 
tării noastre, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, a depus o co
roană de flori și a semnat in cartea 
memorials de la acest monument.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la cimitirul-mausoleu 
al soldatilor sovietici căzuți în lupte
le pentru eliberarea Varșoviei și 
Poloniei.

..... ......................... • 1 •■■■■■ ■■

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. Echipa feminină de 

baschet a României și-a încheiat tur
neul in R. P. Chineză jucind la Bei
jing cu formația Hebei. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 66—56 (39—28) 
in favoarea baschetbalistelor ro
mânce.

Din cele șapte meciuri susținute, 
selecționata română a ciștigat cinci, 
in două partide victoria revenind 
gazdelor.

TENIS. în semifinalele turneului 
internațional de tenis pentru junioa
re, de la Bratislava, jucătoarea ro
mâncă Ileana Trocan a învins-o cu 
4—6. 7—5, 6—3 pe americana Wat- 
terman.

FOTBAL. La Salgotarjan (Unga
ria). în turneul de fotbal „Cupa 
Prietenia", rezervat echipelor de ju
niori. s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Polonia — România 1—0 
(0—0); Ungaria — Cuba 1—1 (0—0); 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 4—0 (4—0); 
Bulgaria — R. D. Germană 2—1 
(1-0). ,

• Luni s-a efectuat tragerea la 
sorți a grupelor viitorului campionat 
european de fotbal pentru juniori, al 
cărui turneu final va avea loc în 
anul 1986.

Echipa României va juca în grupa 
a 8-a. alături de formațiile U.R.S.S., 
Turciei și Cehoslovaciei. Pentru cam
pionatul european de juniori II (că
deți). echipa României îsi va disputa 
calificarea în grupa a 12-a cu selec
ționata Iugoslaviei.

12; 15; 19, ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 20,30.
© Îmi sare țandăra : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17,45; 20.
© Rocky II : FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Salamandră : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
© Polițist sau delincvent : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
© Cactus Jack : GRĂDINA AURORA 
(35 04 66) — 21.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood —
19.30.
© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, la complexul studențesc 
Lacul Tei) : Gustul parvenirii — 20,30. 
© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : August elibe
rator (spectacol de sunet și lumină) 
— 21.
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Anonimul venețian — 19,30. 
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) : Constela
ția Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Spectacol de divertisment și 
film — 20,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.



Schimb de mesafe între tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășii 

■wrii laruzelski si Henryk
VARȘOVIA. — Trimisul Agerpres, 

Nicolae Chilie, transmite : Cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei, marcată 
festiv la 22 iulie, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, s-au transmis tovarășu
lui Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, cele mai cordiale 
felicitări, precum și un cald mesaj 
de prietenie, insoțit de cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă. iar poporului polonez prieten noi 
succese in construirea socialismului, 
noi și mari realizări în toate dome
niile de activitate, de prosperitate și 
pace.

Mulțumind pentru mesaj și felici
tări. tovarășul W. Jaruzelski a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros mesaj prie
tenesc și cele mai cordiale urări de 
fericire, de noi succese în activitatea 
remarcabilă pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului nostru, 
iar poporului român noi și impor
tante realizări în construcția socia
listă.

Prezentarea de felicitări și schim
bul de mesaje au avut loc cu prilejul 
primirii de către tovarășul W. Ja
ruzelski a delegației de partid și de 
stat a României conduse de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, care participă la festivitățile 
ocazionate de implipirea a patru de

cenii de la eliberarea Poloniei de 
sub dominația fascistă.

Cu această ocazie, tovarășul W. Ja
ruzelski a evocat cu plăcere întîl- 
nirea și convorbirile pe care le-a 
avut cu conducătorul partidului și 
statului nostru la București și Varșo
via. exprimindu-și convingerea că 
acestea vor contribui la ridicarea pe 
o treaptă superioară a relațiilor tra
diționale dintre cele două țări și po
poare. în interesul reciproc al cauzei 
socialismului și păcii în lume,

★

Cu același prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-au transmis to
varășului Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
și succese în activitate, iar poporului 
polonez prieten noi și importante 
realizări în edificarea noii orînduiri.

Mulțumind, tovarășul Henryk Ja
blonski a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu cordiale sa
lutări, urări de sănătate și fericire 
personală, succese tot mai mari în 
activitate, iar poporului român noi 
înfăptuiri în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către H. Jablonski 
a delegației de partid și de stat a 
țării noastre, condusă de tovarășul, 
Gheorghe Rădulescu, care participă 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a Zilei Renașterii 
Poloniei.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acțiuni îh vederea extinderii autorității guvernului libanez 
© Declarația președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.

© Ieri s-au desiășurat alegeri parlamentare în Israel
BEIRUT 23 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută după o întrevedere 
avută cu președintele Libanului, 
Amin Gemayel, în cursul zilei de 
luni, primul ministru al cabinetului 
libanez de uniune națională. Rashid 
Karame, și-a exprimat speranța că 
guvernul iși va extinde autoritatea 
asupra regiunilor de munte Chouf și 
Aley in cursul acestei săptămîni, in 
cadrul celei de-a doua etape a apli
cării planului său de securitate. A- 
gențiile de presă relevă că o brigadă 
a armatei libaneze și-a încheiat pre
gătirile in vederea amplasării în re
giunea muntoasă. în locul milițiilor 
druze ale .Partidului Socialist Progre
sist, desființind astfel liniile de front 
din jurul orașului Souk El-Gharb. U- 
nul din principalele obstacole în ca
lea acestei operațiuni l-a constituit 
cererea ca toți cei 250 000 de refugiati 
creștini să se poată întoarce la 
locuințele lor în zona de munte. 
Președintele Partidului Socialist Pro
gresist din Liban, Walid Joumblatt, 
a confirmat că este de acord cu re
venirea în regiunile Chouf și Aley a 
populației libaneze creștine care a 
părăsit zona în urma luptelor vio
lente din toamna anului trecut.

KUWEIT 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a reafirmat că

soluționarea pe cale politică a pro
blemei palestiniene nu va putea fi 
realizată decît prin convocarea unei 
conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U.. cu participarea țărilor mem
bre ale. Consiliului de' Securitate. 
Concretizarea unui astfel de proiect 
— a declarat Yasser Arafat intr-un 
interviu acordat ziarului kuweitian 
„Al Anmaa“ și relatat de agenția 
M.E.N. — a făcut obiectul convorbi
rilor purtate, recent, la Geneva, cu 
secretarul general al O.N.U.
' în altă ordine de idei. Arafat a 

arătat că a convenit cu regele Hus
sein al Iordaniei asupra unui plan 
menit să contracareze politica de ex
tindere a așezărilor israeliene în te
ritoriile arabe ocupate.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Corpul 
electoral israelian s-a prezentat luni 
la urne in cadrul alegerilor legisla
tive anticipate, pentru desemnarea 
celor 120 membri ai Knessethului. 
Potrivit Comisiei centrale a alegeri
lor, participarea la vot a fost, la ju
mătatea zilei, comparabilă cu cea de 
la alegerile precedente, din 1981.

Principalele partide care s-au con
fruntat în această consultare electo
rală au fost blocul Likud, de guver- 
nămînt, condus de actualul prim-mi- 
nistru, Yitzhak Shamir, și Partidul 
Muncii, de opoziție, in frunte cu Shi
mon Peres.

Concepția președintelui României 
privind necesitatea încetării cursei 

înarmărilor și asigurării păcii
— prezentată la o reuniune internațională la Perugia

ROMA 23 (Agerpres). — în orașul 
italian Perugia s-au desfășurat lucră
rile celei de-a III-a Convenții pentru 
dezarmarea nucleară, la care au luat 
parte reprezentanți ai comitetelor de 
luptă pentru pace din Europa și din 
alte continente, ai unor parlamente, 
personalități ale vieții politice și cul
turale, convenția constituindu-se în
tr-o adunare Cu un larg caracter re
prezentativ.

în cadrul convenției, dezbaterile 
s-au concentrat în special asupra des
fășurării campaniilor împotriva insta
lării rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune in Europa. Pe ordinea 
de zi s-au aflat, de asemenea, teme 
ca: Parlamentele, opinia publică și po
litica militaristă; extinderea mișcării 
pentru pace ; implicațiile politice ale 
zonelor denuclearizate internaționa
le; împotriva militarismului și pen
tru o cultură a păcii; politicile nu
cleare in Europa occidentală, pre
zența militară în bazinul meditera
nean.

Au fost organizate, de asemenea, 
o masă rotundă asupra securității in 
bazinul mediteranean și dialoguri pe 
diverse probleme, ale luptei pentru 
pace, iar la încheierea lucrărilor a 
avut loc un marș al păcii pe șoseaua 
Perugia — Assisi.

Reprezentantul român la lucrările 
convenției a prezentat concepția pre
ședintelui României, analiza efectua
tă de tovarășul Nicolae- Ceaușescu 
cu privire la situația politică a lumii 
contemporane, relevînd necesitatea 
opririi cursei înarmărilor, și a tre
cerii la măsuri concrete de dezar
mare. in primul rind de dezarmare 
nucleară. A fost subliniată, totodată, 
necesitatea reluării tratativelor so- 
vieto-americane in vederea realizării 
unui acord care să ducă la eliminarea 
totală a rachetelor cu rază medie de 
acțiune și apoi a celorlalte arme nu
cleare din Europa. Au fost, mențio
nate poziția României, concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
măsurile de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Europa pre
zentate la Conferința de la Stock
holm. acțiunile tării noastre pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării lipsită de 
arme nucleare si fără baze militare 
străine.

Poziția tării noastre a trezit in
teres in cadrul reuniunii, multi par
ticipant exprimînd aprecieri poziti
ve fată de justețea și realismul cu 
care România abordează asemenea 
probleme.

Noi acțiuni în sprijinul dezarmării 
în favoarea creării de zone denuclearizate 

în Europa de nord și
STOCKHOLM (Agerpres).

bara păcii-84“ 
țările nordice, care _ ,__ ,____
timp de o lună în localitatea Skarp- 
naeck, din apropiere de Stockholm, 
și-a încheiat activitatea printr-o 
mare demonstrație antinucleară 
organizată pe străzile capitalei Sue
diei. La activitatea acestui forum 
al păcii au luat parte reprezentan
te a peste 40 de organizații de fe
mei din Islanda, Danemarca, Nor
vegia, Insulele Feroe, Finlanda, 
Suedia, ale opiniei publice din 
Marea Britanie, Italia, Canada, 
S.U.A. și din alte țări care au

„Ta-
a femeilor din 

a funcționat

în alte regiuni ale lumii
dezbătut probleme privind intensi
ficarea luptei pentru pace, împo
triva pericolului unei catastrofe nu
cleare, a escaladării cursei 
rilor și, in primul rind, a 
rilor nucleare, in favoarea 
de zone 
de Nord

A fost 
perioada
1985 să fie organizată in toate țările 
nordice o vastă campanie in spri
jinul creării unei zone denucleari
zate in această parte a Europei.

înarmă- 
inarmă- 

creării 
Europadenuclearizate in

și in alte zone ale lumii, 
adoptată hotârirea ca in

6 august 1984—9 august

Conferința organizațiilor
TOKIO 23 (Agerpres). — Sub de

viza „Armele nucleare nu au loc 
pe Terra !“, în orașul Nagoya s-au 
desfășurat lucrările conferinței na
ționale a organizațiilor de femei 
din Japonia. Participantele au ce
rut închiderea tuturor porturilor 
nipone pentru navele militare a- 
mericane cu rachete nucleare la bord 
și s-au pronunțat pentru respec
tarea strictă a interdicției de a se 
importa arme nucleare in Japonia.

Orașele și celelalte localități din 
Japonia, care s-au declarat zone 
libere de arme nucleare, vor forma, 
un Consiliu de lăgătufa — ' orgâ-

1
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nicaragua: Declarația____________________ _ ?

coordonatorului Juntei 
Guvernului de Reconstrucție 

Națională
9

MANAGUA 23 (Agerpres) . — „Ni
caragua face tot posibilul pentru a 
se împiedica declanșarea unui război 
in America Centrală și a unei agre
siuni la adresa ei" — a declarat, la 
Managua, coordonatorul Juntei Gu
vernului de Reconstrucție Națională 
din această țară. Daniel Ortega Saa
vedra — transmite agenția Taniug. 
în context, el a reafirmat dispoziția 
guvernului sandinist de a menține 
dialogul cu S.U.A.. pentru normaliza
rea completă a raporturilor dintre 
cele două țări. Daniel Ortega Saave
dra a precizat, totodată, că Nicara
gua a obținut, in ultimii cinci ani, 
importante succese in indeplinirea 
programelor guvernamentale de dez
voltare economică si socială a tării 
și că rezultatele puteau fi încă și 
mai bune, dacă tara sa nu ar fi fost 
tinta unor acțiuni contrarevoluționa
re sau a unor blocade economice — 
relatează agenția.

Reuniunea Consiliului 
Ministerial al Pieței comune

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Luni au inceput la Bruxelles lucră
rile reuniunii Consiliului Ministerial 
al Pieței comune consacrat „evaluării 
situației politice" pe care o poate im
plica neacoperirea deficitului de circa 
1,6 miliarde dolari al bugetului co
munitar pe anul în curs. Principala 
consecință a neacoperirii deficitului 
respectiv o constituie întreruperea, 
începînd din luna octombrie, a plății 
unor subvenții în cadrul politicii a- 
gricole comune, care ar putea provo
ca o situație de criză.

r

NAȚIUNILE UNITE

Inaugurarea unui simpozion consacrat 
Anului Internațional al Tineretului 

Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Tovarășul Nicu Ceaușescu, prim 
secretar al’ C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, a inaugurat, la Palatul 
Națiunilor din Geneva, lucrările 
simpozionului international „Tinere
tul și Națiunile Unite : Anul In
ternațional al Tineretului ; Partici
pare, Dezvoltare, Pace".

în cuvintul său, tovarășul Nicu 
Ceaușescu s-a referit la rolul și locul 
tinerei generații in lumea contempo
rană, la contribuția pe care O.N.U. 
trebuie și poate s-o aducă la înfăp
tuirea idealurilor de pace, dezvoltare 
și participare ale tineretului.

Subliniind evoluțiile îngrijorătoare 
ce au loc pe plan internațional — in 
special intensificarea cursei înarmă
rilor, în primul rind nucleare, și a- 
dîncirea crizei economice mondiale, 
ce afectează grav tinăra generație — 
vorbitorul a relevat schimbările im
portante produse in mentalitatea și 
atitudinea tineretului în ceea ce pri
vește implicarea și contribuția sa la 
identificarea unor soluții corespunză
toare pentru rezolvarea problemelor 
majore cu care este confruntată lu
mea contemporană, afirmarea sa tot 
mai puternică pe plan internațional. 
Conștient de răspunderile ce-i revin, 
tineretul se află in primele rinduri 
ale luptei pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, in primul 
rind nucleară, pentru prevenirea ris
cului unu*  război nuclear — ca una 
din problemele fundamentale cu care 
este confruntată lumea contemporană 
șl deci tinăra generație.

O atenție deosebită a fost acordată 
rolului ce revine'tineretului în edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale, în construirea unei lumi

fără subdezvoltare și decalaje econo
mice, in care dreptul său la muncă 
să poată fi pe deplin și real exercitai, 
în acest context a fost subliniat spri
jinul pe care Organizația Națiunilor 
Unite, alte, organizații internaționale, 
inclusiv cele neguvernamentale, tre
buie să-l acorde tineretului in vede
rea afirmării și implicării sale in re
zolvarea problemelor fundamentale 
ale epocii contemporane.

Lucrările simpozionului, la care 
participă tineri din peste 50 de state 
membre ale O.N.U., voi- aborda o 
serie de aspecte legate de contribuția 
pe care Națiunile Unite și instituțiile 
specializate le aduc la realizarea o- 
biectivelor Anului Internațional al 
Tineretului.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu. prim 

secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, s-a intilnit, la Geneva, 
cu Erik Suy. director general al Ofi
ciului O.N.U. din Geneva, Rikki 
Jaipal, reprezentant personal al se
cretarului general al O.N.U. pentru 
problemele dezarmării și secretar ge
neral al Conferinței pentru dezar
mare de la Geneva. Klaus Sahlgren, 
secretar executiv al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, Mar
tin Kaplan, secretar general al miș
cării oamenilor de știință pentru 
pace „Pugwash", Louis Nagel, publi
cist și editor, director al Editurii 
Nagel din Geneva.

Au fost abordate probleme legate 
de negocierile multilaterale ce au loc 
în cadrul organizațiilor internaționale 
pe temele păcii și dezarmării, ale e- 
dificării unei noi ordini economice 
internaționale.

agențiile de presa
e scurt

liniei militare de demarcație.' 
Agenția precizează că un respon
sabil al părții R.P.D. Coreene in 
Comisia militară de armistițiu a 
adresat o notă de protest părții 
sud-coreene, cerînd să se ia mă
surile corespunzătoare pentru a se 
respecta acordul de armistițiu in 
Coreea.

de femei din Japonia 
nism ce va avea sarcina de a pro
mova cauza dezarmării nucleare — 
relatează agenția Kyodo. Hotârirea 
in acest sens a fost adoptată la o 
reuniune desfășurată la Fuchu. in 
apropiere de Hiroshima, cu partici
parea reprezentanților localităților 
nipone ce s-au declarat zone libere 
de arme nucleare. Cu acest prilej, 
a fost lansată chemarea tuturor, lo
calităților care s-au declarat, in 
diferite țări ale lumii, zone libere 
de arme nucleare de a se alătura 
mișcării antinucleare japoneze și a 
desfășura b campanie pe plan mon- 

' dial, pentru apărarea păcii.

„Fonduri pentru soluționarea problemelor 
social-economice acute,

WASHINGTON (Agerpres). — 
în orașul Takoma din statul ameri
can W ashington a avut loc un mi
ting pentru pace, la care au parti
cipat reprezentanți ai partidelor 
politice, organizațiilor obștești și 
religioase din oraș. Vorbitorii au 
subliniat pericolul cursei înarmări
lor ajunse in prezent la un prag 
deosebit de periculos, care poate

nu pentru înarmări !"
antrena un cataclism termonuclear. 
In loc să risipească miliarde de 
dolari pentru producerea de arme, 
administrația ar trebui să aloce 
aceste fonduri pentru rezolvarea 
problemelor social-economice acute . 
cu care se confruntă în prezent i 
America. a spus Chris Williams, J 
coordonator al organizației „Cen- ) 
trul șomerilor".

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT 
ÎNTRE IUGOSLAVIA ȘI VOLTA 
SUPERIOARA. Luni au început 
convorbirile dintre președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Ve- 
selin Giuranovici, și Thomas San
itara. președintele Consiliului Na
țional al Revoluției, șeful statului 
Volta Superioară, sosit intr-o vizită 
oficială la Belgrad. După cum men
ționează agenția Taniug. s-a pro
cedat la un schimb de vederi asupra 
relațiilor, bilaterale, a cooperării 
dintre cele două țări, precum și 
asupra unor probleme internațio
nale actuale.

DECLARAȚIE. Ministrul de ex
terne al Pakistanului. Sahibzada 
Yakub Aii Khan. a apreciat că 
continuarea războiului dintre Iran 
și Irak reprezintă un factor ma
ior de instabilitate în regiune, iar 
evenimentele? recente au de
monstrat posibilitatea extinderii si 
escaladării acestuia — relatează a- 
gentia I.N.A. într-o declarație de 
politică externă în Consiliul Fe
deral Consultativ (Parlament). Aii 
Khan, care a făcut parte din de
legația pakistaneză la recenta reu
niune a Comitetului islamic de pace 
de la Jeddah, a avertizat că am
plificarea conflictului riscă să a- 
tragă si alte state din zona Golfu

lui. expunând securitatea regiunii 
la pericole incalculabile.

PENTRU O SOLUȚIE NEGO
CIATA. Ministrul de externe al 
Argentinei, Dante Caputo, a rea
firmat. intr-o declarație făcută la 
New York, dorința tării sale de ta 
căuta o soluție negociată pentru 
conflictul cu Marea Britanie pri
vind situația Insulelor Malvine 
(Falkland). Ministrul argentinian a 
făcut această declarație după o în
tâlnire cu secretarul general al 
O.N.U.. pe care l-a informat asu
pra încercării de la Berna, de săp- 
tămîna trecută, de a negocia direct 
cu Marea Britanie.

NOTA de PROTEST. Agenția 
A.C.T.C. informează că efective ale 
armatei sud-coreene au comis 6 
nouă provocare împotriva pârtii 
R.P.D. Coreene, deschizînd focul 
de arme automate. în apropierea

POPULAȚIA U.R.S.S. După cum 
relatează agenția T.A.S.S.. la 1 iu
lie 1984. populația U.R.S.S. număra 
275 milioane de locuitori.

ÎN POFIDA PROTESTELOR 
populației locale, ale opiniei pu
blice internaționale, guvernul is
raelian a inaugurat duminică, trei 
noi așezări in zona ocupată Gaza. 
După cum transmite agenția 
France Presse. televiziunea din Tel 
Aviv a anuntat că noile așezări 
israeliene reprezintă concrelizareg 
hotărîrii unei comisii interministe
riale a guvernului Shamir, anun
țată la 8 iulie, privind creare;, a 
încă 16 implantări in teritoriile 
ocupate. Partidul Muncii de opo
ziție a condamnat, din nou. politi
ca implantărilor, subliniind că a- 
ceasta are. între altele, un caracter 
propagandistic. avind in vedere 
desfășurarea alegerilor din Israel.

CEI ȘASE COSMONAUT! SOVIETICI aflați la bordul stației știin
țifice orbitale „Saliut—7“ continuă executarea programului comun de 
experiențe tehnico-științifice și biologice, relatează agenția T.A.S.S. Pro
gramul a cuprins in aceste zile și controale medicale intense : reziliatele 
lor au arătat că procesul de adaptare a organismelor celor trei costhd- 
nauți recent, sosiți pe orbită se desfășoară in condiții normale. Potrivit 
datelor telemetrice și rapoartelor parvenite de pe orbită, toți cosmonaufii 
se simt bine, iar zborul complexului spațial „Saliut-7“—„Soluz T-ll“— 
„Soiuz T-12“ se desfășoară normal.

Volta Superioară pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare

Ouagadougou, capitala Republicii 
Volta Superioară, este un oraș de 
mărime medie, a cărui populație 
nu depășește 200 000 de locuitori, 
dar care, prin înfățișarea sa origi
nală și prin trecutul său istoric bo
gat, se înscrie printre cele mai in
teresante așezări ale Africii Occi
dentale. In timp ce unele centre 
politico-administrative ale țărilor 
din zonă și-au făcut apariția în 
cursul unor epoci relativ recente, 
el are o vechime de aproape un 
mileniu, fiind una din capitalele 
fostului regat Mossi, fondat in 
sec. XI, care atinsese un ridicat 
grad de civilizație.

Orașul este situat în centrul ță
rii, la o altitudine de aproximativ 
300 m. Perimetrul său apare vizi
tatorului, ca <P aglomerare foarte 
diversă de locuințe. La periferie, 
casele de forma unor cuburi sint 
construite din pământ cu , pereți 
groși, fără ferestre, intrarea' fiind . 
acoperită de o perdea viu colorată. 
Pe măsură insă ce te apropii de 
centrul orașului, aceste locuințe 
incep să se îngemăneze cu cele din 
cărămidă, pentru a le ceda apoi 
complet locul. In ultimele decenii, 
și mai ales după 1960. cind Ouaga
dougou a fost, proclamat capitala 
noului stat independent Republica 
Volta Superioară, aici au apărut 
numeroase edificii noi, destinate in 
special administrației. Se detașea
ză clădirile palatului prezidențial, 
clădirile parlamentului și guver
nului, ale unor hoteluri și bănci, 
ca și alte construcții, dintre care 
cele mai multe au fost înălțate în 
zona principalei artere a capitalei 
volteze „Aleea Independenței". Tot 
în această perioadă, Ouagadougou a 
devenit principalul centru industrial 
al țării. Pe cuprinsul său au fost 
construite fabrici de egrenare a 
bumbacului, de textile, confecții, în
călțăminte, alimentare etc., care 
contribuie la valorificarea unor 
produse de bază ale economiei 
volteze.

Actuala înfățișare a orașului Oua
gadougou constituie, fără îndoială, 
o expresie elocventă a dorinței po
porului voltez de a pune capăt stă
rii de adîncă înapoiere moștenite 
din trecut și de a-și făuri o viață 
liberă și prosperă. Ea se impune 
cu atît mai mult atenției cu cit na
tura n-a fost prea darnică-cu tînă- 
rul stat african. Intr-adevăr, Repu
blica Volta Superioară — situată in • 
inima Africii Occidentale, intre 
Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana și 
Coasta de Fildeș — nu are ieșire

la mare. Teritoriul țării este, in 
marea sa majoritate, un platou cu 
înălțimi de maximum 600 m brăz
dat. de la nord, la sud de apele celor 
trei Volte (Neagră, Roșie.și Albă) 
care au dat noului stat nu numai 
numele, dar și culorile drapelului 
național. Acest platou constituie o 
punte de legătură între nisipurile 
nesfârșite ale Saharei și junglele 
ecuatoriale, suferind din plin in
fluența climei din Sahel, respec
tiv a secetei care persistă de mai 
mulți ani, cu efecte din cele mai 
nefaste pentru statele din această 
zonă, inclusiv pentru Volta Supe
rioară, țară cu economie prepon
derent agrară. Din totalul popu
lației de 6 550 000 locuitori, 90 la 
sută se ocupă cu agricultura și 
creșterea animalelor. Se cultivă 
mei, sorg, orez, bumbac, arahide, 
manioc. Septetul este destul de nu
meros — cam 5,8 milioane bovine, 
ovine și caprine.

In ce privește însă subsolul, aces
ta dispune de puține resurse, cea 
mai importantă bogăție naturală 
fiind marele zăcământ de mangan 
cu inaltă concentrație, descoperit în 
regiunea Tambao. Pentru valorifi
carea rezervelor, evaluate la peste 
10 milioane tone, s-a inceput con
struirea a două căi ferate cu o lun
gime de 693 km și cu perspective 
de extindere spre țările vecine, 
Mali și Niger.

Istoria poporului voltez, ca si a 
altor popoare africane a fost mar
cată de lupte susținute pentru 
apărarea ființei naționale. Popu
lația mossis (principalul grup etnic 
din cele 60 existente în Volta Su
perioară) a opus de-a lungul seco
lelor o dîrză rezistență încercări
lor de subjugare din partea asu
pritorilor străini. Forțele coloniale, 
care au pătruns pentru prima oară 
aici în 1896, au reușit de-abia in 
1901 să preia controlul întregului

Unul din edificiile noi și moderne ale capitalei volteze : Palatul admi 
' nistrativ

teritoriu. După cel de-al doilea 
război mondial, in condițiile creș
terii fără precedent a mișcării de 
eliberare națională, colonialiștii au 
trebuit să se retragă din țară, la 
5 august 1960, Volta Superioară pro- 
clamîndu-și independența.

In decursul celor 24 de ani care 
au trecut de la acest eveniment 
memorabil, poporul voltez a depus 
eforturi susținute pentru a lichida 
grelele consecințe ale dominației 
coloniale și a valorifica resursele 
țării în folosul propriu. Au fost 
puse bazele unei industrii naționa
le. S-au construit baraje pentru ex
tinderea suprafețelor irigate. Au 
fost reîmpădurite întinse zone de- 
șertice. Această activitate construc
tivă a cerut însă mari sacrificii, de
oarece foștii stăpînitori au lăsat 
țara într-o stare de adincă înapo
iere (Volta Superioară nymărin- 
du-se printre cele 25 de state ale 
lumii cu cel mai scăzut venit pe 
cap de locuitor), iar administrațiile 
care s-au succedat după 1960, așa 
cum declară președintele Consiliu
lui Național al Revoluției, Thomas 
Sankara, n-au reușit să se ridice 
întotdeauna la nivelul imperative
lor noii etape din viața poporului 
voltez. Sarcina noii puteri, a sub
liniat liderul voltez, trebuie să fie 
instaurarea independenței reale, 
apărarea libertății, onoarei și dem
nității cetățenilor din Volta Supe
rioară. Guvernul — a adăugat el — 
va acționa pentru adîncirea proce
sului revoluționar din țară și va 
promova o politică de transformări 
social-economice în interesul între
gului popor.

In această privință este semnifi
cativ faptul că în cursul anului care 
a trecut de la instalarea actualelor 
autorități, la Ouagadougou au fost 
întreprinse un șir de măsuri in ve
derea dezvoltării diverselor sectoa
re ale economiei naționale și în 
primul rind cel al agriculturii. Pro
iectele prevăd construirea de noi 
baraje și extinderea suprafețelor 
irigate pentru a se anula efectele 
dezastruoase ale secetei din . Sahel. 
S-au luat măsuri pentru dezvolta
rea industriei prelucrătoare și- 
creșterea productivității muncii. 
Totodată, au fost constituite comi
tete de apărare a revoluției, care, 
pe lingă îndeplinirea unor sarcini 
de ordin politic, se ocupă de con
strucția de școli, dispensare etc., 
pentru ameliorarea condițiilor de 
viață ale populației.

In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu tinerele

state care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, țara 
noastră urmărește cu multă simpa
tie eforturile depuse de poporul 
voltez pentru lichidarea subdezvol
tării și consolidarea independenței. 
Intre România socialistă și Republi
ca Volta Superioară s-au statorni
cit relații de prietenie și colaborare 
întemeiate pe stimă și respect reci
proc. care cunosc o evoluție mereu 
ascendentă.

Așa cum s-a arătat cu prilejul 
convorbirilor la diferite niveluri 
dintre reprezentanții celor două 
țări, bunele relații, existente intre 
România și Volta Superioară, ca și 
preocuparea comună de dezvoltare 
economico-socială creează un cadru 
propice pentru extinderea continuă 
a conlucrării pe cele mai diverse 
planuri. In această privință nu 
există nici o îndoială că vizita 
oficială de prietenie pe care o 
va întreprinde in țara noas
tră, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, căpitanul Tho
mas Sankara, președintele Consi
liului Național al Revoluției din 
Republica Volta Superioară, șef al 
statului, se va înscrie ca un mo
ment de importanță deosebită in 
evoluția relațiilor româno-volteze, 
de natură a conferi noi dimensiuni 
colaborării bilaterale in avantajul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Manifestații în Uruguay pentru revenirea țării 
la un regim civil

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — 
Aproape 50 de mii de persoane au 
participat la o amplă manifestație, 
desfășurată la Montevideo, cerind a- 
cordărea unei „amnistii generale si 
fără restricții in favoarea tuturor de- 
tinutilor politici, legalizarea partide
lor si eliberarea personalităților po
litice cu vederi democratice, resta
bilirea drepturilor și libertăților 
constitutionale. precum și revenirea 
tării la un regim civil — transmi
te agenția uruguayană de' presă 
„Pressur". între personalitățile po
litice marcante care au luat parte la 
manifestație se afla generalul Liber

FRANȚA = Atitudini in

Seregni. președintele „Frontului Am
plu" — largă coaliție a forțelor de 
stingă, din care face parte si parti
dul comunist — candidat la funcția 
supremă in stat din partea acestei 
grupări.

Agenția „Pressur" menționează că, 
în ultimele zile, intr-o serie de o- 
rașe si localități uruguayene. intre 
care Paysandu. Carmelo. San Carlos 
și Melo. s-au desfășurat acțiuni de 
protest ale maselor largi populare 
împotriva actualului regim militar, 
soldate cu ciocniri intre particiipanti 
si forțele de ordine. Politia a| ope
rat noi arestări în rîndurile manifes- 
tantilor.

guvernamental referitor la
PARIS 23 (Agerpres). — Jacques 

Chirac, liderul Adunării pentru Re
publică — grupare neogaullistă, de 
opoziție, din Franța — a cerut pre
ședintelui Franțois Mitterrand dizol
varea Adunării Naționale și organi
zarea de alegeri legislative anticipa
te, transmite agenția France Presse. 
Formulînd această cerere în fața 
membrilor Consiliului Politic al 
partidului, reuniți in ședință extra
ordinară, Jacques Chirac a exprimat, 
de fapt, refuzul opoziției de a accep
ta proiectul guvernamental referitor 
la modificarea Constituției de către 
Adunarea Națională in sensul acor
dării prerogativelor necesare șefului 
statului de a convoca un referendum 
cu privire la garanțiile asupra drep-

legătură cu proiectul 

modificarea Constituției 
turilor și libertăților publice. Con
form prevederilor constituționale, 
proiectul respectiv trebuie adoptat 
„in termeni identici" de cele două 
camere ale Parlamentului înainte de 
a fi supus, la rîndul său. aprobării 
finale prin referendum. Cererea lui 
Chirac constituie, astfel, „o incuraja- 
re“ la adresa majorității opoziției din 
Senat, care, în cursul acestei săptă- 
mini, urmează să înceapă examinarea 
procedurii de revizuire a Constituției.

O cerere similară a prezentat, an
terior, Jean Lecanuet, președintele 
Uniunii pentru Democrația Franceză 
(U.D.F.), coaliție a partidelor de ten
dință liberală, aflată, de asemenea, in 
opoziție.

Critici la adresa
și a ratei înalte a dobînzilor

SAN JOSE (Agerpres). — La San 
Jose, capitala Republicii Costa Rica, 
s-au încheiat lucrările sesiunii ex
traordinare a Parlamentului latino- 
american consacrate analizării situa
ției datoriei externe a țărilor din 
America Latină si bazinul Caraibi
lor. Documentul final al reuniunii, 
apreciind ca „inadmisibile exigente
le statelor creditoare si ale organis
melor financiare internaționale" fată 
de cele debitoare, subliniază că da
toria externă a țărilor din regiune 
a depășit deja plafonul de 350 mi
liarde de dolari, antrenînd Plata a 
45 de miliarde de dolari numai cu 
titlu de dobînzi. ceea ce reprezintă 
două treimi din valoarea exporturi
lor lor. Se relevă că „agravarea si
tuației datoriei externe a acestor, sta
te. datorată, in principal, maiorării 
unilaterale a ratei dobinzilor. va

pune toate țările din regiune In im
posibilitatea de a-si rambursa dato
ria lor externă".

Participants au reafirmat, de ase
menea. propunerile aprobate in luna 
iunie de către țările din America 
Latină la conferința de la Cartage
na (Columbia) privind accesul pro
duselor statelor în curs de dezvol
tare pe piețele statelor industriali
zate. renunțarea la barierele protec- 
tioniste. rambursarea datoriei lor ex
terne în condiții mai flexibile și e- 
chitabile. precum si reluarea finan
țării in vederea asigurării procesu
lui lor de dezvoltare.

Documentul propune. totodată, 
convocarea unei reuniuni a șefilor de 
stat din America Latină in cursul 
căreia să se nună bazele unei noi 
colaborări economice si financiare 
intre țările din regiune.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Plata Scinteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorli din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București. Calea Grivitei nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII 40 360

o


