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PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN - 
proiectul — a fost adus ieri la cunoștința întregii țări. Un eveni
ment excepțional în viața partidului, un moment deosebit în 
pregătirea celui de-al XI-lea Congres. începe o largă și respon
sabilă dezbatere menită să întruchipeze înțelepciunea colectivă 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, voința unanimă 

a partidului și poporului.

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, azi sosește în țara noastră președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, împreună cu soția, Anisse El-Assad 
BUN venit înaltului oaspete

Cu viu Interes și sentimente de 
profundă adeziune, comuniștii, oa
menii muncii dc Ia orașe și sate, 
întregul popor au luat cunoștință 
de proiectul Programului Partidu
lui Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, publicat in ,.Scîn- 
tcia“ de ieri. Publicarea proiectului 
de Program se înscrie ca un mo
ment deosebit in pregătirea Con
gresului al XI-lea al partidului, 
convocat pentru 25 noiembrie ; 
încă de Ia prima lectură se vădeș
te excepționala importanță pe care 
o va avea in viața partidului și 
poporului nostru acest document 
— pe drept cuvint caracterizat 
drept carta fundamentală ideologi
că, teoretică si politică a partidu
lui.

Este pentru prima oară in is
toria sa cind partidul nostru iși 
elaborează un program unitar, care 
cristalizează intr-o viziune de largă 
perspectivă obiectivele sale stra
tegice si orientările tactice pentru 
înfăptuirea acestora. Desigur. încă 
r ' . . . isitgmc'ere-fi. Îndeosebi^ dună 
eliberarea țârii. activitatea partidu
lui a fost jalonată de rezoluțiile 
congreselor care stabileau sarcini
le perioadei respective, pină la o 
nouă întrunire a forului suprem al 
partidului. Niciodată insă partidul 
nu a fost înarmat cu un program 
propriu-zis, un document ca atare 
care să configureze, pentru o pe
rioadă mai îndelungată de timp, 
țelurile precise pe care iși propu
ne să le realizeze in viața socială 
a țării.

In proiectul de Program, oricine 
poate vedea clar ce țeluri urmă
rește partidul, ce fel de societate 
iși propune să construiască, cum 
va arăta viitorul spre care călău
zește națiunea noastră și pe ce 
calc mergem spre acest viitor. 
Programul va dobindi astfel nu 
r.~ . atributele unei călăuze in 
acțiune, dar și ale unui puternic 
factor de accelerare a progresului 
țării, stimulind prin prevederile 
sale mobilizatoare, prin obiectivele 
mărețe, fără precedent in istoria 
țârii, voința poporului de a munci 
mereu mai bine, spre a le trans
pune cit mai grabnic In viață.

Caracteristic pentru proiectul de 
Trogram al partidului esfe, in pri
mul rind, marca sa rigurozitate 
științifică. Pe baza concepției ma
terialismului dialectic și istoric, a- 
plicată creator la particularitățile 
societății românești, sint sintetiza
te în mod strălucit concluziile ce 
se desprind din experiența con- 

Isfrucției socialiste in România, ca 
$i din experiența construcției so
ci':!.'ie pe plan mondial. în 

j același timp, pe baza cunoașterii 
I legilor obiective ale dezvoltării so

ciale și atentei luări in considera
ție. in spirit profund realist, a tu
turor resurselor potențiale umane 
și materiale, proiectul enunță so
luții cutezătoare privind procesul 
amplu și complex dc făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a țării noas
tre pe calea comunismului. Docu
ment de o înaltă valoare teoretică 
și practică atit pentru partidul 
nostru, cit și pentru cauza gene
rală a socialismului. Programul se 
va înscrie ca o strălucită contri
buție la tezaurul teoriei .și practicii 
revoluționare mondiale, confir- 
mind, o dată mai mult, că aceasta

„Congresul va dezbate și elabora 
primul Program al partidului care sinte
tizează experiența luptelor revoluționare 
și a muncii de construcție socialistă în 
România,'precum și a luptelor revolu
ționare și de construcție socialistă pe 
plan mondial, și trasează direcțiile acti
vității partidului pentru o perioadă de 
20-25 de ani“.

NICOLAE CEAUȘESCU

se îmbogățește pe baza aportului 
propriu, original, al tuturor parti
delor comuniste și muncitorești.

Asemenea perspective insufleți- 
toare ca încadrarea României prin
tre țările industriale avansate ale 
lumii, realizarea unei abundente 
de bunuri materiale, care să per
mită afirmarea principiilor comu
niste de repartiție după necesități, 
dispariția deosebirilor esențiale in
tre oraș și sat, imprimarea tuturor 
activităților productive a unui tot 
mai pronunțat caracter intelectual 
reprezintă expresii elocvente ale 
capacității partidului de a îmbina 
rigoarea spiritului științific cu ro
mantismul revoluționar, in lumina 
celor mai bune atribute ale mar
xismului.

Prin Întreaga sa concepție ca și 
prin ansamblul prevederilor sale, 
proiectul de Program reflectă rolul 
botăritor, determinant îndeplinit in 
elaborarea lui de secretarul gene- 
ral al partidului nostru, inițiatorul, 

dc fapt, al Programului. După 
cum se știe, in cadrul lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iulie 
1974 a fost pregnant subliniat fap
tul că, in calitate de președinte al 
comisiei de redactare alese de 
Conferința Națională. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a lucrat direct, 
nemijlocit, la întocmirea acestui 
document programatic care poartă 
pecetea personalității sale. O dată 
mai mult s-au manifestat, cu a- 
cest prilej, trăsăturile definitorii 
pentru modul de gindire și acțiune 
al secretarului general al partidu
lui — clarviziunea politică, lucidi
tatea științifică și spiritul novator,

Înalta capacitate de a investiga șl 
sintetiza noile fenomene ale so
cietății românești și ale vieții in
ternaționale, patriotismul fierbinte 
și internaționalismul său consec
vent.

Fără îndoială, un document de o 
asemenea importanță și semnifica
ție, abordind o problematică atit 
de bogată, oferă un vast material 
de analiză — care va forma obiec
tul largii dezbateri de masă orga
nizate in intimpinarea Congresului 
al XI-lea, precum și al unei largi 
suite de articole și comentarii ale 
ziarului nostru. Fie și in modul cel 
mai succint, citeva dintre trăsătu
rile fundamentale ale acestui do
cument se cuvin relevate și In a- 
cest prim comentariu.

în paginile străbătute de un 
fierbinte suflu patriotic ale pro
iectului de Program iși afla emo
ționantă oglindire bogatele tradiții 
revoluționare ale poporului român, 
continuitatea luptei sale dc elibe

rare națională și socială, profunzi
mea istorică a aspirațiilor și nă
zuințelor de a trăi independent și 
a-și făuri in libertate o viață tot 
mai bună, pe măsura inepuizabile
lor sale capacități creatoare. Am
plă frescă istorică in cadrul căre
ia este evocată această luptă — 
de la apariția primelor formațiuni 
statale românești și pină la puter
nicele bătălii de clasă purtate după 
afirmarea proletariatului pe arena 
socială și crearea 1 partidului său 
poljtic — învederează cu o mare 
forță de convingere că nu dc azi 
sau de ieri, ci (le secole șl milenii 
a luptat poporul nostru pentru a-și 
apăra pămintul pe care s-a născut, 
pentru dreptul de a trăi liber și 
a fi stăpin pe propria-i soartă.

Aceste aspirații, purtate fără șo
văire de locuitorii pămintului de 
la Carpați și Dunăre prin veacuri 
de furtuni .și vitregie, și-au găsit 
exponentul cel mâi fidel ia parti
dul comuniștilor. Legitimitatea is
torică a Partidului Comunist Fo-' 
mân rezultă — după cum o oglin
dește convingător proiectul de 
Program — nu numai din aceea că 
gl .eș'e, trup din ri-yulfl .poporului, 
creația cfelei mai m ain't ale ci A se a 
societății — clasă muncitoare, 
avind rădăcini adine împlintate in 
solul românesc, in realitățile țâ
rii, ci și din faptul că tot ce au 
gindit și năzuit cei mai înaintați 
patrioți de-a lungul veacurilor a 
fost preluat de partidul comuniști
lor : cauza nobilă pentru care s-au 
jertfit generații dc luptători revo
luționari a fost ridicată pe un plan 
superior și dusă la izbindâ de 
partid. Adincimea rădăcinilor isto
ric? ale idealurilor și împlinirilor 
noastre se afirmă ca un nesecat 
izvor de forță și încredere in vi
itor, căci ^ste evident că un po
por care a dat atitea jertfe in lup
ta revoluționară și a știut să trea
că biruitor prin atitea încercări 
va ști in orice împrejurări să-și 
apere și să-și consolideze marile 
cuceriri revoluționare.

Documentul relevă adevărul is
toric că dacă aspirațiile milenare 
de libertate și progres ale poporu
lui și-au găsit materializare in zi
lele noastre, dacă el este azi in 
măsură să-și propună transpune
rea in viață a unor obiective de o 
asemenea măreție, aceasta a deve
nit posibil pentru câ proletariatul 
s-a situat cu tot mai multă fermi
tate in decursul ultimului veac in 
avangarda lupiei de eliberare. a 
plămădit din rindurile sale Parti
dul Comunist Român care a con
dus cu eroism, abnegație și price
pere lupta poporului pentru o via
ță liberă și demnă. împotriva ex
ploatării și asupririi, a fascismu
lui și aservirii țării dc către mo
nopolurile străine, pentru cauza
(Continuare în pag. a IlI-a)

La invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește la București secretarul 
general al Partidului Baas /Arab Socialist, președintele Republicii Arabo 
Siriene, Hafez El-Assad. care. împreună cu soția. Anisse El-Assad, face 
o vizită oficială de prietenie in tara noastră, in fruntea unei delegații 
de partid și de stat.

Personalitate marcanta a 
vieții politice siriene si in
ternaționale. Hafez El-Assad 
s-a născut în anul 1930, la 
Kardaha — localitate din dis
trictul Lattakia, pe coasta 
mediteraneană. Urmează 
cursurile scolii secundare la 
liceul oficial din Lattakia. 
Activitatea politică si-o în
cepe participind la manifes
tațiile împotriva regimului 
sub mandat francez si la ac
țiunile care au avut ca re
zultat evacuarea trupelor 
franceze de ocupație din Si
ria. in anul 1945. Conduce 
activitatea studențească din 
districtul Lattakia și parti
cipă activ la lupta In fa
voarea cauzei palesjinene.

Duoă aderarea să la Parti
dul Baas Arab Socialist, in 
anul 1946. Hafez El-Assad 
devine membru de frunte si 
activ al partidului. Aseme
nea multor tineri sirieni, s-a 
Înrolat in armadă pentru a 
putea urma astfel studii su
perioare. La Academia aeru
lui se distinge ca pilot. A 
îndeplinit misiuni de 6tudiu
ia străinătate si a obtinut di
ploma de ofițer de stat maior in 
aviație, cu mențiune, in 1964. A- 
vansează in ierarhia militară pină 
la gradul de general și la funcția de 
comandant al armatei aerului.

Hafez El-Assad a fost unul dintre 
principalii conducători ai revoluției 
victorioase de la 8 martie 1963, care 
a dus la preluarea efectivă a condu
cerii statului de către Partidul Baas 
Arab Socialist. în continuare, ocupă 
mai multe posturi de răspundere in 
direcțiile naționale și regionale ale 
Partidului Baas Arab Socialist și este 
unul dintre principalii promotori al 
Mișcării de redresare de la 23 februa
rie 1966, care a îndepărtat tendința 
de dreapta din partid.

La 23 februarie 1966 a fost numit 
ministru al apărării in cabinetul con
dus de premierul Yussef Zayen. în 
luna septembrie a aceluiași an, El- 
Assad a dejucat planurile unei lovi
turi de stat, A rămas în postul de 
ministru al apărării după remanie
rile cabinetului din octombrie 1963 
și mai 1969.

în martie 1959, Congresul de ur
gență al partidului a ales un nou 
comandament regional, printre ai că
rui membri se afla si Hafez El-As
sad. După demisia lui Noureddin At- 
tassi din funcțiile pe care le ocupa, 
noul Comandament regional provi

zoriu l-a desemnat pe Hafez El-As
sad în funcția de prim-ministru al 
Siriei. Formează un cabinet dc coa
liție, la 21 noiembrie 1970. în care 
cumulează și portofoliul apărării.

La 12 martie 1971 a fost ales pre
ședinte al Siriei-, in cadrul unui re
ferendum popular. La scurt timp du
pă aceasta, la 14 mai 1971, a fost a- 
les in unanimitate secretar regional 
al partidului, iar la cel de-al XI-lea 
Congres Național, din luna august 
a aceluiași an, a fost ales secretar 
general al Partidului Baas Arab So
cialist.

Sub conducerea președintelui Hafez 
El-Assad. Siria a înregistrat pro
grese remarcabile în toate domeniile 
de activitate. Pe plan politic, mențio
năm adoptarea unei noi Constituții 

Astăzi, in jurul orei 11,30, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct de la Aero
portul internațional Otopeni ceremonia sosirii secreta
rului general al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad.

și alegerea unui Consiliu al Poporu
lui (parlament). Hotăririle privind 
politica națională sint adoptate de 
Comandamentul Central al Frontului 
Național Progresist, constituit pe ba
za participării celor mai importante 
partide politice progresiste siriene 
sub conducerea Partidului Baas Arab 
Socialist. Deși a trebuit să facă față 
unor situații grele, poporul sirian a 
obținut insemnate realizări, care an
gajează ferm țara pe drumul edifi
cării unei economii puternice, armo
nioase și independente. Pe planul în
tregii economii, cele mai important» 
progrese au fost înregistrate de sec
torul industrial, iar o atenție spori
tă se acordă valorificării bogățiilor 
subsolului, consolidării sectorului pu
blic, care deține deja rolul conducă
tor in economie, și investițiilor in a- 
gricultură.

Printre coordonatele politicii ex
terne a Siriei menționăm întărirea 
legăturilor de prietenie cu țările so
cialiste, promovarea colaborării cu 
statele nealiniate, cu celelalte țări 
In cuns de dezvoltare ?i cu alte țări, 
sprijinirea mișcărilor de eliberare 
națională și stabilirea unei cit mai 
fitrinse colaborări cu forțele naționa
le șl progreSlAter din lume in lupt»-- 
împotriva imperialismului șl colonia
lismului.

Poporul român urmărește cu pro; 
fundă simpatie eforturile poporului 
sirian prieten, ale celorlalte popoare 
arabe, pe calea progresului econo
mic si social, se bucură sincer de 
rezultatele pe care le obțin pe ca
lea propășirii lor.

Raporturile româno-siriene au ur
mat un curs ascendent. Dezvoltarea 
lor, pe baza egalității in drepturi și 
avantajului reciproc, corespunzător 
intereselor celor două popoare, re
prezintă o expresie a politicii con
secvente, principiale a României so
cialiste de solidaritate și caldă sim
patie cu lupta popoarelor arabe pen
tru progres, pace și bunăstare.

Un moment de importanță istorică 
în relațiile dintre cele două țări l-a 
constituit vizita pe care, in primăva
ra acestui an, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut-o in Siria. 
Contactele și convorbirile avute a- 
tunci cu președintele El-Assad au 
creat noi și remarcabile perspective 
colaborării româno-siriene in toate
(Continuare in pag. a III -a)

Viu și unanim
interes

1

alăturate — ima- 
de fotoreporterii

socialiste multila
in patria noastrâ 
comunism.

în fotografiile 
gini surprinse 
noștri Ieri în fabrici. în noile car
tiere, în parcuri, în gările Capi-

r

Imaginea oamenilor grăbind de 
la primele ore ole dimineții spre 
locurile de difuzare a presei ne 
este de mult familiarâ. In diminea
ța zilei de ieri. 1 septembrie, mal 
mult ca oricind, bucureștenll, por- 
mți după treburile lor cotidiene 
sou Ieștii cu familiile la plimbare, 
puteou fi văzuți pretutindeni, în 
parcuri, in tramvaie, în fața sălilor 
de spectocole, râsfoind ziarul. Pu
ricarea în ..Scînteia" de ieri a pro
iectului Programului Partidului Co
munist Roman a suscitat interesul 
unanim șl firesc al opiniei publice, 
dornice să cunoască conținutul o- 
cestui document de cea mai mare 
Importanță pentru activitatea parti
dului, pentru munca șl viața între
gului nostru popor, document care 
prefigurează magistral drumul edi
ficării societății 
teral dezvoltate 
și inointării spre

ÎN ZIARUL DE AZI:
Sărbătoarea națională 
a poporului vietnamez 

prieten
(Pag. a ll!-a)

Moment Important al 
luptei pentru făurirea 
unității clasei noastre 

muncitoare
(Pag. a 11-a)
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SUCCESE ALE REPRE
ZENTANȚILOR ROMÂ
NIEI LA CAMPIONATELE 
MONDIALE DE CANO
TAJ ACADEMIC (FEMll 
NIN) Șl LUPTE LIBERE

O FOTBAL: Rezultatele 
meciurilor • din diviziile

A și B

O HANDBAL: Au în
ceput campionatele na

ționale, ediția 
1974-1975
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Finalei» campionatelor mondiale feminine FOTBAL Divizia A
Moment important al luptei

• •
de canota| academic

Toate echipajele noastre

O medalie

Roi

puc

T4., T2 100

pe podium
de aur, una de argint și

h : 1 România 
R L) < ■ ■ ,.

i

două de broni
3. l'.R.SS.3'45"18 100 ; 

43 100 ;
R-/uitatele celorlalte finale : 4

plus 1 cu \irte : 1. R. D. Germană
■ 19'61 100; 2 România (Ioana 

Tudoran, Elissbeta Lazîiv. Doina 
P..i l s Teodora Boicu si Elena 
C '■ < ;.i T21" «2'100 , U R.S.S.

i ' 64 100 4 plus | <-u rame :
1. R. D. G n ă ■ • 99 100
2 Olanda — .T31" 19 100 ; 3. Ronui- 
o -< (Angelico Chertic. Elena A- 
\r.un. Mana Kabac. Marhma Pn - 
destîi $1 Elena Giiircă) — 3'32” 
71 100 S plus 1 : 1. R. D. Gcrma-

' 04 82 ion . 2. l R.S.S. J u > 
’.t5 190 ; .! Rom.ima (Elena Oprea.
1 iorica Peicu. Georgela Militaru, 
Ciutei Wo Val< i;a Avram. Au
relia Marinescu. Iitliana Balaban. 
Eh-ria Gavluc și Aneta Matei) —
3 o;; 31 mu dublu «ul : l'.R S.S. 
(I'b* sa Anlonova. Galina Ermolne-

■' schit simplu : Chnrt.ine
S heibluh (R. D. Germană)

.V45"

LUPTĂTORUL L. SIMON - CAMPION MONDIAL
LA CATEGORIA SUPERGREA!

Dinamo lider cu 10 puncte din 5 partide
• Timișorenii invingatori ,,in deplasare" • Sportul studen- 
țesc—Jiul. de la 3-0 la... 3-3 I • F.C. Chimia - primul 

punct ciștigat pe teren străin

REZULTATE TEHNICE
• l .I.A. DINAMO 0—1 (0—0). A marcat : D. Georgescu (min. 77).
• SPORT! I. STUDENȚESC - JIUL 3-3 (2-0). Au marcat : Chlhala 

(U’in- te). Oct. Innescu (min. 19). Mircea Sandu (min. 48) pentru gazde ; 
Fildiroiu (min. 63). MuRcscu (min. 67). Nagbi (min. 87) neutru oaspeți.

• l . C. C ONSTANTA — CHIMIA RM. VlLCEA 1-1 (1-1). Au 
marrai Carainan (min. 4) pentru constănțeni : Tălaru (min. 7) pen
tru vilceni.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA - POLITEHNICA IAȘI 5—2 (2—1). 
Au m.irc.i' Crișan (nun. 11 si 83). Oblonienco (min. 38 si 61). Bălăci 
(min. 48) pentru craioveni ; Sitnionas (min. 20) si Grosaru (min. 90) 
penlru ieșeni.

• STEAUA — OLIMPIA SAU-MARE 1—0 (1—0). A marcat: lor- 
dânescu (mm. 161.

• F.C.M. REȘIȚA — STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A marcat : Bora 
(min. 88).

• A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. CLUJ 2—1 (2—0). Au marcat : Mu- 
reșan — din 11 m (min. 17) si Naghi (min. 41) pentru gazde ; Adam 
(min. 70) penlru oaspeți.

• F. C. ARGEȘ — F. C. GALAȚI 2—0 (0i—0). Au marcat : .Tercan 
— din 11 m (min. 88) si Radu II (min. 90).

• UNIVERSITATEA CLUJ — POLITEHNICA TIMIȘOARA 0—2 
(0—0). Au marcat : Surdan (min. 53) si Păltiuișan (min. 80).

Clasament

pentru făurirea unității
clasei noastre muncitoare

Se împlinesc, in acest început de 
septembrie, trei decenii de la în
ființarea Comisiei centrale de orga
nizare a mișcării sindicale unite din 
România. Formată, pe baza Frontu
lui Unic Muncitoresc, din reprezen
tant! ai Partidului Comunist Român 
si al Partidului Social-Democrat, co
misia si-a adus o importantă con
tribuție la reorganizarea pe baze u- 
nitare a mișcării sindicale sl prin a- 
coasta la consolidarea unității mun
citorești. condiție hotărîtoare a în
deplinirii cu succes de către clasa 
noastră muncitoare a rolului ei de 
forță conducătoare a întregului po
por in lupta de eliberare de sub ex
ploatare si asuprire, pentru făurirea 
orînduirii noi. socialiste.

/

ISTANBUL. 1 (Agerpres). — A- 
«'uă tirzju s-au încheiat la Istan
bul. p’ stadionul ..lsmet Inonii". 
campionatele mondiale de lupte 
libere. care au participai 145 d< 
vonvurenți din 23 de lari. A XV-a 
ediție a a> e-tei importante compe- 
titii sportive a numărat printre 
pio'jiu is ii <ii pe luptătorul ro
man Ladirtau Simon. care a reușii 
marea pcrlormaiUâ de a cișliga me
dalia de aur și titlu) mondial la 
categoria «upergrea (pe>tr 1(Ml kg). 
Ladirtuu, Simon este primul repre
zentant al culorilor-sportive româ
nești cîștigător al unei medalii de 
aur la mondialele de lupte libere, 
în turneul final, reprezentantul

nostru l-a întrecut pe fortul cam
pion mondial si european Seșlan 
Andiev (L’.R.S.S.), după care a ciș- 
i:gat și întâlnirea decisivă cu cam
pionul bulgar Boinn Boev. In vîrstâ 
de 23 dt- ani. Ladislau Simon, de 

;ie matrițer, membru al clu- 
sportiv din Tg. Mureș, a mai

cicerit anul acesta medalia de ar
gint la campionatele europene de 
la Madrid. O comportare bună a 
.rut. de asemenea, muncitorul bră- 
ilean Vasile lorga. care si-a adju
decat medalia de bronz, la categoria 
02 kg. confirmi nd succesele sale de 
la olimpiada de la Munchen Ș» la 
alte mari competiții unde a parti
cipat in ultimii ani.

Dinamo 5 5 0 0 12—2 10
Poli Tim. 5 3 11 6—2 7
A.S.A. Tg. Mureș 5 3 11 9—10 7
F.C. Argeș 5 3 0 2 8—4 6
F.C.M. Reșița 5 3 0 2 8—5 6
Olimpia Satu Mare 5 3 0 2 6—4 6
Sportul studențesc 5 2 2 T 7—5 fi
Jiul 5 2 12 11—7 5
Steagul roșu 5 2 1 2 8—4 5
l’niv. Craiova 5 2 1 2 9-8 5
U.T.A. 5212 4—4 5
Steaua 5 2 1 2 fi—7 5
Poli Iași 5 2 0 3 6—9 4
C.F.R. Cluj 5 2 0 3 5—8 4
F.C. Constanța 5 113 4—8 3
Univ. Cluj 5 0 3 2 3—7 3
Chimia Rm. Vilcea 5 0 3 2 2—9 3
F.C. Galati 5 0 0 5 0—11 0

ETAPA VIITOARE
8 septembrie

F.C. Galați — A.S.A. Tg. Mureș, 
Steagul roșu — Steaua, Chimia Rm. 
Vilcea — U.T.A., Dinamo — F.C. Ar
geș. Olimpia Sa tu Mare — F.C. Con
stanta. C.F.R. Cluj — F.C.M. Reșița. 
Jiul — Universitatea Craiova. Po
litehnica Timișoara — Sportul stu
dențesc. Politehnica Iași — Univer
sitatea Cluj.

Tenis : TURNEUL 
DE LA FOREST HILLS Prima etapă la handbal

Turneul internațional de tenis de 
la Forest Hills a continuat cu parti
de din turul doi al Drobei de simplu 
bărbați. Jucătorul romă:'. Iile Năs- 
tase l-a întrecut in cinci seturi cu 
fi—7. 6—1. 4—6. 6—1. 6—2 ue tinărul 
tentsman american Roy Barth.

In proba de dublu femei cuplul 
Virginia Ruzici. Mariana Simionescu 
(România) a ir.vin« cu &—4. 6—3 pe
rechea Barbara Downs. Kristy" Pi
t-eon (S.U.A.). La =mnplu femei 
D'snne Fromho’.tz (Australia) a in- 
trecut-o cu 1—6. 6—2. 6—4 pe Ma
riana Simionescu.

LISTA OFICIALA
« obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă
toare la tragerea la sorți lunară 

din 31 august 1974

—2
® 3
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Z £
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E 3 li'

1 5S075 53 50 000
1 50896 14 25 090
1 03033 55 15 000
1 21044 22 10 000
1 06403 38 5 000
1 «65-51 51 5 000
1 62175 23 5 000
I 23526 76 5 000
I M954 52 5 000
1 61249 22 3 000
1 33026 02 3 000
1 51865 44 3 MO
1 64978 32 3 r,oo
l 4492S 31 3 C.)0
1 59512 S3 3 070
1 41023 62 3 000
1 .38022 

rernu- 
nația

38 3 01'0

100 630 42 2 000
lut) 256 72 2 000
IM 925 20 2 000
100 766 44 2 Ofe)
100 659 23 2 MO
100 937 51 l 000
IM 287 49 1 000
190 949 76 1 060100 424 34 1 ooo
100 086 28 1 000
100 731 68 1 O00
100 8CT 66 1 ooo
100 413 12 i con
100 651 41 1 OM
100 968 30 1 W)
100 312 26 1 ooo

joo 315 77 1 0!)0
100 182 70 1 000
100 790 23 1 coo
l MX) 84 07 IM)0
1 000 96 37 800
I 000 80 46 eio
1 •’>00 63 37 6O0
5 9J7 TOTAL: 5 749 000

Din programul foarte bogat al pri
mei etape, am reținut mai intii cu
plajul de pe terenul Steaua. Ambele 
partide au fost extrem de disputate, 
succesul echipelor gazdă, care de
țineau de fapt principalele șanse la 
victorie. conlurindu:<e de-abia in 
ultimele minute de joc. Meciul din
ți e formațiile studențești din Bucu
roșii si Cluj, cu care s-a deschis cu
plului. a ilustrat, faptul căj deocam- 
dală,. forțele respectivelor ’. garnituri 
surit egale. Ieri, in tot timpul jocu
lui. scorul s-a menținut, foarte strins, 
diferența cu care au condus — pe
rioade de timp relativ asemănătoa
re — demonstrind cu prisosință acest 
lucru. Victoria a revenit, 
handbalistilor 
buie spus că 
putea fi egal 
jenilor. Dună 
marcaj indica 
scorul a fost 
sitatea București. Echipele nu 
arătat, din năcate. o pro bună pre
gătire : precizia paselor și 3 șuturi
lor. in general mecanismul de joe,
nu s-a ridicat deloc la cota pre
tențiilor unor formații din prima di-

Să fie oare

O partidă mult mai interesantă, cu 
un ioc ceva mai dinamic, cu nu
meroase faze spectaculoase au furni
zat. conform așteptărilor. Steaua și 
Independenta Sibiu. Surpriza a pro
dus-o faptul că handbalistii sibieni 
au egalat (și uneori chiar i-au 
depășit in realizări) pe mult mai 
experimentatii lor adversari. In acest 
sens este de consemnat că în mai 
multe rinduri. d,e regală la, inoeiîu-, 
tul reprizelor, oaspeții au-condus; su
perioritatea lor fiind evidentă și pe 
teren. Steaua a ciștigat meciul : 
16—13 (9—9). dar eforturile depuse 
au părut tuturor mult prea mari.

Ieri, în divizia B
Scria 1. Progresul Brăila — Unirea 

Focșani 3—2, C.S.U. Galati — Chi
mia Brăila 1—0, Știința Bacău — 
S. C. Tulcea 1—0. C.S.M. Suceava — 
Constructorul Galati 3—1. Foresta 
Fălticeni — S.C\ Bacău 0—3. Glo
ria Buzău — Otelul Galați 2—1, 
Ceahlăul Piatra Neamț — C.F.R. 
Pașcani 1—0. Petrolul Ploiești — Re- 
Ion ul Săvinești 2—0. Metalul Plo- 
peni — Celuloza Călărași 1—0.

După patru ela.oe, in clasament 
conduce Progresul Brăila (7 o).

Câștigurile revin întreg! obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cișli- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata câștigurilor se efeciuează 
prin sucursalele și filialele C.E.C.

cinema
• Carol Astrid : FESTIVAL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21. la grâdinâ
— 19.45.
A Rlui Roșu : PATRTA — 9; 12; 
15; 18: 21. BUCUREȘTI — 3.45;
11,30; 14,30; 17.30; 20,13, la grâdinâ
— 19,30.
A Piele de mâgar : CAPITOL — 
9.30; 11.45; 14; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,30.
A Stejar — extrema urgentă : 
VICTORIA — 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20,30, FAVORIT — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30, MELODIA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grâdinâ — 19,30.

f Politia sub acuzare : SCALA —
30; 12,30; 15,30; 18.15; 21. CASA 

FILMULUI — 10; 12.30, GRADINA 
DINAMO — IMS. GRADINA LU
CEAFĂRUL — 19,30.

. _ .. _ pe merit, 
bucureșteni, dar tre
ia fel de bine scorul 
sau... favorabil du

ce la pauză tabela d” 
fi—6. la fluierul final 
12—11 pentru Univer- 

au

• ALTE REZULTATE. Masculin : 
Universitatea Craiova—H.C. Minaur 
Raia Mare 15—24 (fi—10). CAROM— 
Știința Bacău 11—10 (5—7). Meciu
rile Dinamo București—Dinamo Bra
șov și C.S.U. Galați—Politehnica Ti
mișoara au fost aminate.

Seria a Il-a. Voința București — 
ElectroDUtere Craiova 1—2. C.S. Tir- 
goviște — C.S.U. Brașov 2—0. Pro
gresul București — Metalul Miia 
2—0. Gaz metan Mediaș — Rapid 

■ Bucureșt-i (L-2. Flacăra Moreni — 
Autobuzul București 2—0. Tractorul 
Brașov — Diuamo Slatina 1—0. 
Automatica Alexandria — Metalul 
București 1—2. Metalul Drobeta 
Tumu-Severin — Metrom Brașov 
1—0. S. N. Oltenița — Oltul Sf. 
Gheorghe 3—1.

In clasament, după patru etane, 
pe locul intii se află Rapid Bucu
rești (7 p).

vizie a handbalului.
vorba doar de faptul — subliniat de 
unii specialiști — că în vacanță s-a 
acordat atenție, în principal, antrena
mentelor asa-zis nespecifice ?

Feminin : Universitatea Timișoara— 
Constructorul Timișoara 10—10 (5—5). 
Soarta Mediaș—Universitatea Iași 
15—17 (11—10). Voința Odorhei—Uni
versitatea București 9—11 (5—6).
Confecția București—Mureșul Tg. 
Mureș 15—11 (7—fi), Ranid—Textila 
Buhuci 12—12 (7—6), I.E.F.S.—Pro
gresul 14—8 (9—4).

Seria a III-a. Arieșul Turda — 
Corvinul Hunedoara 2—1. Metalur
gistul Cugir — Victoria Cărei 1—0. 
Vulturii Textila Lugoj — Șoimii 
Sibiu 2—1. F.C. Bihor — Industria 
Sirmei Cimpia Turzii 3—0. Mine
rul Moldova Nouă — C.F.R. Timi
șoara 0—1. U.M. Timișoara — Uni
rea Arad 1—2. Minerul Anina — 
Mureșul Deva 1—2. Victoria Cn’an — 
Minerul Baia Sprie 1—0. Minerul 
Baia Mare — Metalul Aiud 2—0.

Lider al clasamentului, după pa
tru etape — Unirea Arad (7 p).

Așa cum se știe, in mișcarea noas
tră sindicală, ce-și are începuturile 
încă in ultima parte a secolu
lui trecut, s-a afirmat de timpuriu 
tendința spre unitate, sure organi
zare centralizată 
pe plan national, 
ceea ce s-a re
flectat si in con
stituirea. in 1906. 
a Comisiei gene
rale a sindica
telor. Crearea 
Partidului Comu
nist Român, mo
ment crucial in 
viața clasei noas
tre muncitoare, a 
exercitat o puternică înriurire asupra 
organizațiilor profesionale ale prole
tariatului. care au devenit, sub in- 
drumarea nartidului. organizații de 
luptă revoluționară tot mai puterni
ce. mai active. Congresul general al 
sindicatelor. întrunit la Sibiu in iu
nie 1922, a înfăptuit unificarea tu
turor organizațiilor sindicale din 
România, pe temelia principiilor 
luptei de clasă si solidarității in
ternaționaliste. dar această unifica
re a fost de scurtă durată, căci în 
seotembrie 1923 liderii social-demo- 
crati de dreapta au provocat, in ca
drul Congresului de la Cluj, scin
darea mișcării sindicale. De aici îna
inte eforturile partidului comunist, 
ale celor mai înaintați militanti ai 
proletariatului s-au îndreptat cu 
consecventă sore refacerea unității 
sindicale, a mișcării muncitorești. Si 
este de remarcat că în pofida sci
ziunii. în luptele purtate împotriva 
exoloatării caoitaliste si a politicii 
antioonulare a cercurilor guvernan
te. ideea unității muncitorești s-a a- 
firmat tot mai puternic in rîndurile 
proletariatului : ea și-a aflat o vi
guroasă materializare în marile lunte 
de clasă din ianuarie-februarie 1933. 
cind. indiferent dp convingeri poli
tice. apartenență de nartid sau sin
dicală. muncitorii au acționat in 
strînsă unitate. în‘hmnlele acțiuni de 
masă desfășurate împotriva fascis
mului. in perioada 1935—1939, sub 
lozincile frontului popular, acțiuni in 
care s-au aflat mereu, in nrimele 
rinduri. umăr la umăr, muncitori co
muniști. social-democrati si fără de 
partid, cuorinsi 
neorganizați.

Luota pentru 
clasei muncitoare 
portantă victorie 
aprilie 1944. în plin regim de dic
tatură fascistă, a acordului de Front 
Unic Muncitoresc. între partidul co
munist și Partidul Social-Democrat. 
Frontul Unic Muncitoresc s-a dove
dit, așa cum se știe, factorul de 
polarizare in jurul clasei muncitoa
re a tuturor forțelor patriotice, an
tihitleriste care au asigurat prin ac
țiunea lor convergentă victoria in-

surecțiel naționale antifasciste din 
august 1944.

După eliberarea tării de sub do
minația fascistă, Partidul Comunist 
Român a acordat o stăruitoare a- 
tcnlio întăririi continue a unității 
clasei muncitoare, ca o condiție de
terminantă a adincirii în continuare 
a procesului revoluționar și trans
formării pe baze noi a societății ro
mânești. Ținind seama de rolul im
portant ce revenea in această pri
vință mișcării sindicale. P.C.R. a Ini
țiat. la numai citeva zile dună ac
tul istoric de la 23 August, organi
zarea Conferinței sindicale Întrunite 
la 1 septembrie 1944. In cadrul con
ferinței, reprezentanții celor două 
partide muncitorești au hotârlt. In
tr-un deplin consens. înființarea Co
misiei centrale de organizare a miș
cării sindicale unite. Ca principii 
fundamentale au fost așezate la baza 
activității sindicale principiile luptei 
de clasă și internaționalismului pro-

30 de ani de la crearea
Comisiei centrale de organizare a mișcării 

sindicale unite din România

în sindicate 6au

realizarea unității 
a înregistrat o im- 
prin încheierea. în

letar, ale centralismului democratic 
și unității clasei muncitoare ; in fie
care întreprindere sau instituție ur
ma să se creeze o singură orga
nizație sindicală in care avea să fie 
cuorins întregul pcreonal.

In perioada următoare, mișcarea de 
reorganizare sindicală a cunoscut un 
avint deosebit. Este semnificativ în 
acest sens că în Capitală, numărul 
muncitorilor organizați in sindicate 
a crescut de la 30 000 la începutul 
lunii septembrie 1944 la peste 120 000 
in ianuarie 1945; la aceeași dată, in 
întreaga țară ființau 12 uniuni sin
dicale cu 513 sindicate, care cuprin
deau neste o jumătate de milion de 
membri.

Opera începută de Comisia de or
ganizare a fost încununată de lu
crările nrimulul Congres general al 
sindicatelor unite din România, des
fășurat in zilele de 26—30 ianuarie 
1945. în cadrul căruia s-a hotârit 
crearea Confederației Generale a 
Muncii, ca for conducător al mișcă
rii noastre sindicale, a fost adop
tat statutul acesteia și a fost ales 
organul de conducere al confedera
ției. Congresul a statuat ca „baza 
organizațiilor sindicale să fie unita
tea indestructibilă" a clasei munci
toare. Hotăririle congresului au mar- 
cat, victoria deplină a principiilor 
marxîst-leninlste, revoluționare asu
pra celor reformiste în mișcarea 
noastră sindicală.

Făurirea unității sindicale si-a a- 
rătat uriașa sa însemnătate in pe
rioada următoare, cind muncitorimea 
a participat in strînsă unitate la ma
rile bătălii social-politice pentru in
staurarea primului guvern cu adevă
rat democratic din istoria tării, pen
tru cucerirea întregii puteri politice 
și economice de către oamenii mun
cii. înfăptuirea unității sindicale a 
favorizat dezvoltarea colaborării din
tre partidele comunist și social-de
mocrat in cadrul Frontului Unic 
Muncitoresc, a stimulat curentul spre 
realizarea deplinei unități politice si 
organizatorice a clasei muncitoare — 
unitate ce avea să devină fapt îm
plinit prin crearea partidului revo
luționar unic marxist-leninist al cla
sei noastre muncitoare, ca rezultat 
al unificării la Congresul din februa-

rie 1948 a Partidului Comunist Ro
mân sl Partidului Social-Democrat.

Astăzi In tara noastră sindicatele 
numără aproajx? șase milioane de 
membri, reprezentind cea mai largă 
organizație obștească din România, 
„în orindulrea noastră socialistă — 
sublinia tovarășul Nlcoiae Ceaușescu 
— oamenii muncii au nevoie de sin
dicate ca de o organizație largă, a 
lor, In care să-șl unească eforturile 
si să-șl poată spune in mod orga
nizat cuvintul, să participe la adop
tarea tuturor măsurilor privind dez- r 
voltarca societății românești.. Pentru 
a putea îndeplini un rol activ șl e- 
ficlent în dezvoltarea societății, in 
viața oamenilor muncii, sindicatele 
trebuie să țină pasul cu schimbă
rile sociale, să-si adapteze Întreaga 
activitate. întregul mod de lucru ce
rințelor noi ale vieții, cerințelor oa
menilor muncii din România".

Sporirea rolului sindicatelor. în 
contextul eforturilor de perfecționa

re a ansamblului 
—• vieții soclal-eco- 

nomice a tării, iși 
află o grăitoare 
ilustrare in lărgi- 

r rea atribuțiilor ce
1 le revin pentru

soluționarea opti
ma a probleme
lor cu care se 
confruntă societa- 

■" tea noastră. Prin 
investirea sindi

catelor cu dreptul legiferat de 
a avea reprezentanți în cadrul gu
vernului și al organelor colective ale 
ministerelor, in conducerea centrale
lor. întreprinderilor si a tuturor or
ganizațiilor economico-sociale. s-au 
creat posibilități reale pentru parti
ciparea lor nemijlocită la elaborarea 
tuturor măsurilor privitoare la dez
voltarea economico-socială a tării, la 
asigurarea traducerii lor in viață. 
Pornind de la dubla calitate a oa
menilor muncii de producători $i 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție. sindicatele stimulează partici
parea activă a celor ce muncesc la 
conducerea producției si buna gos
podărire a avuției obștești. Ia valo
rificarea superioară a resurselor ma
teriale si umane. Un vast cimp de 
manifestare a inițiativei sindicatelor 
îl constituie întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen, ce a cuprins toate colec
tivele de muncă.

Modelarea omului nou. caracteri
zat printr-o temeinică pregătire pro
fesională și un larg orizont cultu
ral. printr-un inalt nivel al con
științei civice, printr-un comporta
ment etic înaintat, reprezintă un alt 
domeniu in ca re sindicatele desfâsoa- ’ 
ră o susținută activitate. Totodată, 
sindicatele iși aduc o. contribuție în
semnată la soluționarea problemelor ( 
de muncă si viată ale oamenilor 
muncii, la ridicarea nivelului lor de 
trai.

Proiectele Programului partidului 
si al Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului pun în fața în
tregii națiuni sarcini de o mare com
plexitate pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a operei de construc
ție socialistă. Organic integrate efor
tului general pentru realizarea mă
rețelor obiective stabilite de partid, 
organizațiile sindicale sînt chemate 
să-și perfecționeze neîncetat activi
tatea. să-și întărească legăturile cu 
masele largi ale celor ce muncesc, 
să-și exercite cu tot mai 
netență atribuțiile largi 
fost investite.

multă com- 
cu care au

Silviu ACHIM

Administrația
asigurărilor de stat

anunță
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor mixte de viață pen
tru luna august 1974 au ieșit ur
mătoarele opt 
tere :

combinații de li-

U
2)
3)
4)

l.L.U.

P.Q.B

5)
6)
7)
8)

H.K.R.
V/.X.I.
K.A.P.
S.L.O

cărora le-au 
multe din a-

Toți asigurații 
ieșit una sau mai 
ceste combinații de litere înscri
se in polițele lor urmează să 
se adreseze unităților ADAS 
pentru a li se stabili drepturile 
cuvenite.

Pentru a participa și la ur
mătoarele trageri lunare este 
necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la terme
nele stabilite.

• Cintecu! plecării (Gala filmu
lui clin R.D. Vietnam) — 20.
• Planeta sâlbatică : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,43; 16; 18,15; 20,30.
• In numele poporului Italian : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15. GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15, GRADINA TITAN — 19,45. 
a Un comisar acuză : LUMINA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45.
• Doamna și vagabondul : DOI
NA — 11: 13.15; 15,45; 18: 20,15.
a Joe Limonadă : DACIA — 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA- 
CAKA — 15.30; 18; 20,13.
• Represalii la Roma : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30.
• Capcana : LIRA — 15,30; 18, la 
grâdinâ — 20.
• 36 de ore : GRIVTȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20.30.
• Veronica 6e întoarce : UNIREA
— 15.30; 17,30, la grădină — 19,30.
• Tunurile din Navarone : BU- 
CEGI — 16; 19,30, la grădină —

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„STEJAR-EXTREMA URGENȚA
Capitala în pragul 

noului an școlar
• 10 școli noi cu 164 săli de clasă • Numărul locurilor în inter
nate a sporit cu 4 400 • Atelierele-școală și-au îmbunătățit 

zestrea tehnică

O produefie a Casei de filme 5, scenbriul : Horia Lovinescu, Mihoi Opriș; regia : Dinu Co
cea ; imaginea : Ion Marinescu ; muzica : Cornelia Tăutu : decoruri : arh. Radu Călinescu ; 
costume : Hortensia Georgescu ; montajul : Adina Georgescu Obrocea ; sunetul : Bogdan 
Cavadia. Cu : Constantin Diplan, Irina Petrescu, Ion Caramitru, Amza Pellea, Vasile
Cosma, Geo Barton, Mihai Pălâdescu, Cornelia Gheorghiu, Mircea Anghelescu, George 

Cocea, Jean Constantin

Vacanța mare iși numără in grabă 
ultimele zile. Ora clopoțelului se a- 
propie. Dar in București el ar putea 
să sune încă de pe acum. Un prim 
si concludent argument — stadiul 
in care se află noile edificii me
nite să Îmbogățească și să moderni
zeze baza materială a învătămintu
tui. înfăptuind in mod exemplar 
programul stabilit în acest sens de 
către comitetul municioal de oartid, 
constructorii bucuresteni. după ter
minarea in timp record a întregii 
rețele de crese și grădinițe cuprin
zi nd 8 000 de locuri, au reușit să 
reediteze aceeași performantă si pe 
șantierele construcțiilor școlare. De 
citeva săptămîni, in contextul devan
sării termenelor de dare in folosință 
si a altor importante obiective so- 
cial-culturale, ei au început să pre
zinte. rînd pe rind. comisiilor de 
recepție noile localuri de scoli in 
care vor învăța copiii miilor de lo
catari mutați de curînd in marile 
ansambluri de locuințe din cartierele 
Pantelimon, Drumul Taberei. Titan 
sau Colentina. Și „examenul" susți-

19,80. COTROCENI — 13.30 ; 16,30 ; 
19,30.
a Roman vesel : GIULEȘTI — 
15,30: 18; 20,15.
• Apartamentul : BUZEȘTI — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, la grădină — 
19,30.
a Cronica verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 19.
a 50 090 de dolari recompensă : 
FERENTARI — 14; 16; 18; 20.
• Cleopatra : TOMIS — 8,30; 12: 
15,45, la grădină — 19,30.
a De bună voie ți nesilit de ni
meni : PACEA — 16; 18: 20.
• Vandana : FLOREASCA —
15,30; 19. MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 
19,30.
• Flutur» : PROGRESUL — 16;
18; 20.
a 12 oameni furioși : VIITORUL
— 13,30; 18; 20.15.
e Țara lui Sannikov ; CRINGAȘI
- 16; 18,15.
• Fără un adio : FLAMURA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GRADINA AURORA — 19.30.
e Frații Jderi : MOȘILOR — 16; 
19, la grâdinâ — 19,15.

> CIntecul Norvegiei : POPU
LAR — 15,30', 19.
• Proprietarii : VITAN — 13,30;
18, la grădină — 19.30.
• Șapte păcate : MUNCA — 10; 
12; 14: 16; 18: 20.
• Contesa Walewska : COSMOS
— 15,30; 18; 20.15.
• Urmărește-mâ : ARTA — 13;
17,15; 19,30, la grădină — 19,45.
• Ce drum să alegi : RAHOVA
— 15,30: 18; 20,15.
• Cel mai bun om pe care-1 cu
nosc : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30; 18; 20,15.

tv
PROGRAMELE I ți II

!n Jurul orei 11,30 — Trans
misiune directă de la aero
portul internațional Otopenl 
a ceremoniei sosirii secreta-

rulul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad, Îm
preună cu soția, care, la 
invitația secretarului genera) 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nlcoiae Ceaușescu, șl a tova
rășei Elena Ceaușescu, vor 
efectua oi vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Avanpremieră.
19,05 Republica Democrată Viet

nam : Hoa Binh. Reportaj de 
Horla Vasllonl.

10.20 1001 de seri : Mica Lulu.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV : „Omul nu poa

te fl corodat". Emisiune de 
Emanuel Valerlu.

20.20 Roman foileton : Jurnalul 
doctorului Finlay. Episodul 
„Arheologie".

21,10 Ce poate fi mai frumos. Cin-

tece de ieri șl de azi cu Do
rina Drăghici șl Nicu "’ 
nescu.

21,30 Revista literar-artistlcâ
22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II

Stoe-

TV.

17.30 Telex.
17,35 Cintece patriotice Șl prelu

crări folclorice interpretate de 
corul Palatului culturii din 
Ploiești. Dirijor : George Io- 
nescu.

17,50 Film artistic : ..Noapte cu 
ceată" — producție DEFA — 
Berlin. Regla : Helmut Nltz- 
sclike.

19.15 Publicitate.
19,20 ioni de seri.
19,*30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktarl.
20,25 Viața economică a Capitalei.
20,45 Pagini de umor : Ce vrâjJ 

a mai făcut nevasta mea.
21,10 Muzica românească In con

temporaneitate. O școalâ de

prestigiu mondial, arta inter
pretativă românească.

21,40 Drumuri In istorie : Suprema 
datorie.

22,00 Muzica ușoară in lume. Se- 
lecțtuni din Festivalul in
ternațional de la Sopot (R.P. 
Polonă).

teatre
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor. Spoctacol do sunet și 
lumină — 20.
• Teatrul Giulești : Concert de 
muzicâ americană Folk, Pop, 
Ncgrospirltuals dat de formațiile 
Street Slngers-New York șl Martin 
Luther King — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
nr. 164 din cartierul Drumul Ta
berei) : Slnziana și Pepelea — 
19,30.

nut de constructorii din cadrul Cen
tralei de construcții-montaj de 
Lingă Consiliul popular al ____
piului București le-a adus o satis
facție pe deplin meritată : .
fiecare din cele 10 construcții șco
lare. care însumează 164 de săli de 
clasă, au primit nota maximă. Cu 
felicitări In prezent, aceste noi uni
tăți de invățămint dotate cu întregul 
mobilier și material didactic nece
sar procesului instructiv-educativ, 
pregătite pină la cele mai mici a- 
mănunte. așteaptă. împreună cu ce
lelalte școli bucurcștene. ziua inau
gurală.

Dar. alături de toate acestea, mai 
există și alte argumente similare : 
noile localuri de internate cu o ca
pacitate de 4 400 de locuri. noile 
spații pentru școli, cămine si canti
ne. din rețeaua invătămintului liceal 
de specialitate, profesional si teh
nic. cum ar fi cele ale liceelor In- 

' dustriale de electrotehnică nr. 7 si 
8 (de pe lingă întreprinderea de 
calculatoare si ..Electroaparataj") 
sau ale liceului de mecanică nr. 13, 
importantele construcții și amena
jări de baze sportive (in această 
vară, printre altele, cite o scoală din 
fiecare sector al Capii alei a fost în
zestrată cu bazin de înot), la reali
zarea cărora au adus o contribuție, 
de aceeași notă maximă. înșiși eleviii 
bucuresteni.

In sfirsit. un alt argument ce me
rită cu deosebire consemnat îl con
stituie pregătirile amole. desfășura
te potrivit Planului de măsuri ela
borat de Comitetul municipal de 
partid, pentru lărgirea si îmbunătă
țirea profilului atelierelor-scoală in 
funcție de necesarul de cadre al e- 
cnnomiei Capitalei, dotarea lor cu 
mașinile, sculele si disuozlitivede co
respunzătoare realizării in bune 
condiții a unuia din cele mal im
portante deziderate ale procesului 
de invățămint : pregălirea prin sf 
nentru muncă a tinerelor generații, 
concretizată, in cazul de fată. in 
însușirea de către fiecare absolvent 
a unei meserii cu largă aplicabili
tate practică in industria bucurcș- 
teană.

. _ pe 
munici-

pentru

Dumitru T1RCOB 
corespondentul „Scintell*
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Bun venit președintelui 
Republicii Arabe Siriene

(Urmare din pag- I)
domeniile de activitate. Comunicatul 
comun semnat la încheierea vizitei 
consemnează voința celor doi pre
ședinți de a lărgi și aprofunda coo
perarea Intre România și Siria în do
meniile politic, economic, tehnic, 
științific, cultural fi turistic și de « 
aș-7.a p? baze stabile, dc lungă du
rată. această cooperare. S-a căzut de 
acord se dezvolte relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist in Vederea Întă
ririi legăturilor de prietenie dintre 
cele două t-ări fi ponoare. în inter
valul scurt care a trecut de la vi
zita Președintelui Nicolae Ceausescu 
in Siria, relațiile nomâno-siriene au 
căpătat extindere tot mai marc, s-au 
Încheiat multiple acorduri si con
tracte care aplic» in viată înțele
gerile dintre conducătorii celor două 
partide si state.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușcscu 
In mai multe țări arabe, întreprinsă 
la începutul acestui an, a constituit o 
expresie grăitoare a sprijinului con- 

v»t acordat de România țărilor a- 
»*’be In Înota pentru întărirea inde
pendenței și suveranității naționale, 
a solidarității cu lupta lor pentru 
progres social și pace. Ea a prilejuit 
reafirmarea poziției promovate con
secvent de Partidul Comunist Român 
șt dc guvernul României socialiste 
in legătură cu situația din Orientul 
Apropiat

Pronunțindu-se pentru soluționarea 
tuturor litigiilor pe calea tratative
lor, pentru renunțarea la folosirea

Au realizat planul pe 4 ani
ai cincinalului

• Un număr de 42 de unități 
industriale din județele Prahova. 
Buzău $i Dîmbovița au anuntat 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
patru ani ai cincinalului. Aceste 
unitâti vor realiza. Dină la finele 
anului, o producție suplimentară 
evaluată la circa 5 miliarde iei.

(Agerpres)
• Unitățile industriale ale muni

cipiului Dej și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe primii 4 ani ai cinci
nalului. O contribuție deosebită la 
acest succes au adus colectivele 
combinatului de celuloză și hirtie, 
întreprinderii de produse refrac
tare, întreprinderii de conserve 
„11 Iunie44, fabricii de mobilă și 
altele.

(Corespondentul „Scînteii")
• întreprinderea dc confecții 

„Porțile dc Fier*' din Drobeta 
Tumu-Severin, realizind sarcinile de 
plan ne oatru ani ai cincinalului, 
va obține, in perioada care a mai 
rămas pinâ la finele anului, o 
producție suplimentară în valoare 
de peste 110 milioane lei. In in- 
tîmninarea celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, colectivul între
prinderii si-a mărit angajamentul 
asumat în întrecerea socialistă din 
acest an. astfel incit prevederile 
pe întregul cincinal sâ fie realizate 
in mai puțin de 4 ani si 5 luni.

(Corespondentul „Scînteii")

STAȚIUNEA FELIX 
SE EXTINDE

ORADEA (Corespondentul 
„Srinteii". Dumitru Gâță). — 
Stațiunea balneoclimaterică Fe
lix cunoaște o amplă moderni
zare și sistematizare. Investi
țiile acordate de stat pentru 
dezvoltarea acestei stațiuni se 
ridică, numai in acest an. la a- 
proape 40 milioane lei.

— Potrivit programului de 
sistematizare — ne spune tova
rășul loan Moga, directorul Ofi
ciului județean de turism Bihor 
— capacitatea de cazare a sta
țiunii Felix va fi de trei ori 
mai mare decit in prezent. In 
acest an. mai precis la începu
tul actualului semestru, la Fe
lix s-a dat in folosință o nouă 
bază terapeutică, cu o capaci
tate de 300 de locuri, prevăzută

v remea
Timpul probabil pentru zilele de 

3, 4 și 5 septembrie. In țară : Vreme 
in general frumoasă. îndeosebi in 
regiunile din estul țării. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai pronunțate

(Urmare din paj. D
democrației și păcii. In această 
luptă, așa cum este cunoscut, ca 
un moment de cotitură s-a înscris 
insurecția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă din au
gust 1944. al cărei glorios jubileu 
a prilejuit un bilanț atit de stră
lucit.

Miezul, „esența esențelor44 pro
iectului de Program îl constituie 
precizarea cu o extrema rigurozi
tate științifică a direcțiilor princi
pale de acțiune, a sarcinilor con
crete ce vor trebui Îndeplinite in 
fiecare compartiment al vieții eco
nomice și sociale în vederea înăl
țării pe pămintul României a mă
rețului edificiu al societății socia
liste multilateral dezvoltate. Toc
mai in îmbinarea caracterului său 
specific de document teoretic cu 
aceia de program de lucru, in pre
zentarea atit a trăsăturilor defini
torii ale socialismului multilateral 
dezvoltat, cit și a modalităților 
practice de activitate menite să a- 
cigure materializarea lor efectivă, 
rezidă izvorul valorii inestimabile 
a Programului în formularea pe 
care a dobindit-o in acest proiect

Pe temelia realizărilor de azi, 
cana ideologică, teoretică si poli
tică a comuniștilor români con
turează cu claritate imagi
nea societății socialiste multila
teral dezvoltate, ca o societate In 
care se va asigura creșterea pu
ternică a forțelor de producție și 
amplasarea lor rațională pe întreg 
teritoriul tării : egalizarea nivelu
lui de dezvoltare a tării noastre cu 

forței și amenințarea cu forța, țara 
noastră consideră necesar să se 
acționeze cu mai multă fermitate pen
tru reluarea negocierilor de la Ge
neva in problema Orientului Mijlo
ciu, pentru soluționarea situației din 
această zonă pe cale politică, în con
cordanță cu rezoluțiile Consiliului 
de Securitate. România se pronunță 
pentru retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, pentru 
asigurarea integrității și suveranită
ții fiecărei țări din această zonă. Tot
odată, pentru realizarea unei păci 
juste și trainice, trebuie soluționată 
problema poporului palostinean in 
conformitate cu năzuințele sale spre 
o viață demnă și liberă.

Poporul român își exprimă speran
ța că vizita secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, și a soției sale 
Anisse El-Assad in România, convor
birile pe care le va avea cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se vor solda 
cu rezultate fructuoase pentru am
bele țări, vor deschide noi și lumi
noase perspective relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România $i Republica 
Arabă Siriană. In interesul și spre 
binele celor două popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

Întimpinîndu-l cu sentimente de 
stimă și prietenie pe înaltul oaspete, 
ponorul nostru îl adresează tradițio
nala urare : ..Bun venit pe pămintul 
României I"

• Constructorii dc tractoare bra
șoveni au realizat planul pe 4 ani 
la exportul de tractoare, indeplinin- 
du-și totodată angajamentul anual 
asumat de a livra la export, peste 
prevederi. 1 000 de tractoare. Pină 
la sfirșiVul actualului cincinal, nu
mărul tractoarelor prevăzute să fie 
exportate va înregistra o creștere 
cu circa 284 la sută față de cinci
nalul anterior. Pinâ in prezent, 
tractoarele românești au fost ex
portate in 79 de țări ale lumii.

(Corespondentul „Scînteii") 

Sondorii brâileni au îndepli
nit prevederile cincinalului la 

producfia-marfâ
Un succes deosebit a obținut 

schela de foraj-extracție Brăila, 
care a raportat îndeplinirea pre
vederilor planului cincinal la pro
duct ia-marfă. Sondorii Bărăganu
lui brăilean — oameni care au ob
ținut in acest an pentru a patra 
oară consecutiv drapelul de uni
tate fruntașă pe ramură si de la 
care a pornit la începutul anului 
chemarea la întrecere către toți 
petroliștii țării — vor obține pină 
la sfirșitul anului importante spo
ruri de producție.

(Corespondentul „Scînteii") 

asigura 
cale de

care va 
turiștilor.

cu instalații de tratament mo
deme și o secție de geriatrie 
pentru 100 de locuri. De ase
menea. au început lucrările de 
construcție a unui nou hotel cu 
400 de locuri și de reconstruire 
a bazinului-castel. Au început, 
la ieșirea din Oradea, lucrările 
de construire a liniei duble de 
tramvaie.
transportul __ ,_______ ____
7 km. pinâ la băi. cu un tram- ' 
vai rapid. I

Așadar, stațiunea Felix, care 
dispune de ape termale de o ) 
inestimabilă valoare terapeuți- i 
că. de binefacerile cărora se ’ 
bucură nu numai oaspeți din L 
tară, ci și din străinătate, va / 
deveni unul din punctele turis- ) 
tice de mare atracție ale țării.

în vest, urîde va ploua local. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 6 și 16 grade, iar cele maxime 
între 18 și 28 de grade, izolat mai 
ridicate in sud. In București : Vre
me in general frumoasă, cu cer va
riabil. Vintul va sufla slab pinâ la 
potrivit. Temperatura in creștere u- 
șoară la început, apoi staționară.

CALEA ROMÂNIEI SPHE EOMUNISM
țările socialiste avansate din punct 
de vedere economic, apropierea 
României de țările industriale dez
voltate ale lumii : dezvoltarea in- 
vătămintului și științei ; perfectio
narea continuă a conducerii și or
ganizării activității economico-so- 
ciale ; adincirea democrației so
cialiste prin lărgirea și per
fecționarea cadrului organizatoric 
de participare activă si efectivă 
a maselor la conducerea societă
ții : intensificarea și perfecționarea 
activității politice, ideologice si edu
cative de formare a omului nou, de 
afirmare in viață a principiilor e- 
ticii si echității socialiste ; crește
rea și mai accentuată a rolului cla
sei muncitoare in intreaga viață 
socială, o și mai mare apropiere 
intre clasele și categoriile sociale, 
ceea ce va întări coeziunea lor. 
asigurind omogenizarea și întărirea 
unității întregului popor : creșterea 
nivelului general de bunăstare si ci
vilizație. In procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate se va accentua tot mai mult 
realizarea unor trăsături proprii 
societății comuniste, se va înfăp
tui o strinsâ împletire a caracteris
ticilor treptei inferioare și superi
oare a comunismului.

Este pentru poporul român un 
prilej de îndreptățită mlndrie pa
triotică faptul că generația lui 
August ’44 care, in zilele fierbinți 
ale insurecției, a preluat răspun
derea pentru destinele unei țări 
purtînd nu numai povara înapoie
rii in care fusese menținută veacuri 
in șir de clasele exploatatoare și 
de dominația străină, dar și a rui

Sosirea in Capitală a ministrului 
afacerilor externe și cooperării 

al Republicii Ruandeze
La invitația ministrului afacerilor 

externe nl Republicii Socialiste Ro
mânia, duminică după-aminză a so
sit in Capitală ministrul afacerilor 
externe și cooperării al Republicii 
Ruandeze, Aloys Nsekalije, intr-o 
vizită oficială in țara noastră.

Ministrul ruandez este însoțit dc 
Silvestre Kamali, director general in 
Ministerul Afacerilor Externe și Coo
perării. de alte persoane oficiale.

La sosire, pc aeroportul internațio
nal Otopcni, oaspetele a fost întim- 
pinat de George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, de membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice.

★
La scurt timp după sosire, minis

trul afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Ruandeze, Aloys Nse
kalije, s-a intilnit cu ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, in 
cadrul unei prime întrevederi. Cu 
acest prilej, miniștrii de externe au 
abordat aspecte ale colaborării și 
cooperării intre cele două țări, ale 
perspectivelor de extindere a relații
lor dintre ele.

★
Ministrul afacerilor externe al 

României a oferit duminică un di
neu in onoarea ministrului afaceri
lor externe și cooperării al Republi
cii Ruandeze.

Au luat parte Ion Cosma, minis

Plecarea unor oaspeți 
de peste hotare

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Guineea

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Guineea, 
condusă de Damantang Camara, 
membru al C.C. al Partidului De
mocrat din Guineea, secretar perma
nent al Biroului Politic Național, 
ministru la președinție, care a par
ticipat la festivitățile prilejuite de 
ziua de 23 August.

Din delegație a făcut parte și

Reprezentantul Partidului Socialist Italian
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala Luciano De Pascalis, membru 
al Direcțiunii Partidului Socialist 
Italian, care a participat la festivi
tățile organizate cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă.

Delegația de partid șl guvernamentală 
a Republicii Africa Centrală

Delegația de partid și guverna
mentală din Republica Africa Cen
trală, condusă de Jean Paul Moko- 
dopo, ministrul planului și cooperă
rii naționale, care a asistai la festi
vitățile organizate cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
României, a părăsit duminică Capi
tala.

Din delegație au mai făcut parte : 
Yakoi Mărie, membră a C.C. al 
Mișcării Evoluției Sociale din Afri

J ÎN JUDEȚUL ALBA I

i -------------- ----------------- '

' Activitate comercială i

j modernă, 
ț ALBA IULIA (Coresponden- 
( tul „Scînteii", Ștefan Dinică).
, — In ultima vreme, rețeaua co-
) mercială din localitățile jude- •
i țiului Alba a cunoscut o per-
' manentă înnoire și diversifi-
l care. Un obiectiv important al
i activității direcției comerciale
1 județene l-a constituit extin-
l derea rețelei comerciale din noi-
.’ le cartiere, prin construirea de
) complexe comerciale și maga-
i zine situate la parterul unor
’ blocuri de locuințe, moderniza-
l rea vechilor vaduri comerciale,

introducerea autoservirii in 
) majoritatea unităților. Numai
1 in cartierul de pe Platoul Ro-
' manilor din Alba Iulia s-au dat
l pină in prezent în folosință

nei șl pustiirilor cumplite ale răz
boiului. este azi in măsură să în
trevadă intr-o perspectivă de 15 ani
— și să apropie prin eforturile ei
— perioada cînd România se va fi 
situat nu numai din punct de ve
dere social-politic, dar și economic, 
printre statele cele mai avansate 
de pe glob.

După cum se știe, potrivit hotă- 
ririlor Plenarei C.C. al P.C.R., pro
iectul de Program al partidului, ca 
și proiectul de Directive vor fi 
supuse unei largi dezbateri in ca
drul organizațiilor de partid, pre
cum și al adunărilor generale ale 
oamenilor muncii din toate unită
țile. Aceasta este firesc intrucit in
tegrarea organică a Partidului Co
munist Român in întreaga viață a 
societății noastre, ca și continua 
adincire a democrației socialiste 
impun ca in elaborarea unor docu
mente de o asemenea însemnătate 
pentru viitorul națiunii să fie de
pășite limitele discuției in cadrul 
strict intern de partid, solicitindu- 
se opiniile tuturor cetățenilor, ast
fel ca textele ce urmează a fj a- 
dopfate dc Congresul al XI-Ica să 
întruchipeze pe deplin experiența 
și înțelepciunea colectivă a pârli
tului și poporului, voința unanima 
a întregului partid și a întregului 
popor.

Le revine organizațiilor de 
partid misiunea de a asigura stu
dierea atentă a proiectului de Pro
gram, ca .și dezbaterea aprofunda
tă a prevederilor sale, încit aceas
tă amplă discuție să-și manifeste 
rodnicia in toate sectoarele viei ii 
economice și sociale. Printr-o in

trul turismului, Ilie Cișu, ministru 
secretai- de stat la Ministerul Indus
triei Chimice, general-colonel Ion 
Gheorghe. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale, Gheorghe Do
bra, prim-adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului și geologiei, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior șl 
cooperării economice internaționale, 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, alto persoane oficiale.

Au participat Silvestre Kamali, 
director general în Ministerul Afa
cerilor Externe și Cooperării, șl ce
lelalte persoane oficiale care ii în
soțesc pe ministrul afacerilor exter
ne și cooperării al Republicii Ruan
deze.

In timpul dineului, cel doi miniștri 
au rostit scurte alocuțiuni, exprimin- 
du-și convingerea că schimbul de 
vederi va contribui la extinderea 
cooperării româno-ruandeze in dife
rite domenii de interes reciproc, in 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale, și 
au toastat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Habyarimana Juvenal, pentru feri
cirea și prosperitatea celor două na
țiuni, pentru întărirea prieteniei din
tre România și Ruanda.

(Agerpres)

Ibrahim Camara, membru al C.C. 
al Partidului Democrat din Guineea, 
ambasadorul Guineei la București.

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
oaspeții au fost conduși de tovară
șul Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului și 
ministrul comerțului interior, de alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de tova
rășul Stefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, de activiști de partid.

(Agerpres)

ca Neagră (M.E.S.A.N.), vicepreșe
dintă a Comitetului orășenesc 
M.E.S.A.N. din Bangui, și Samba 
Pauza Siriacue, director, al . coope
rării internaționale.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășul Nicolae M. Nico
lae, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
de activiști de partid.

(Agerpres)

eficientă }
mai multe magazine comercia- i 
le. cu diverse profile, care in- i 
sumează o suprafață de 4 000 l 
metri pătrați. Ca urmare, a / 
sporit volumul de mărfuri puse ) 
la dispoziția populației. In re- i 
țeaua comercială de stat s-au ) 
vindut peste prevederile planu
lui mărfuri in valoare de peste l 
20 milioane lei. Se remarcă fap- . 
tul că depășirea indicatorilor )
planificați se înregistrează atit 1
la produsele alimentare, cit și la J 
cele industriale. Cele mai mari j 
depășiri s-au înregistrat in co- | 
merțul cu produse nealimen- < 
tare, fapt care reflectă cererea >
sporită a populației pentru pro- | 
dusele de folosință îndelungată.

tensă muncă politico-educativă, or
ganizațiile de partid sint chemate 
să arate convingător tuturor oame
nilor muncii că temelia realizării 
obiectivelor prevăzute pentru ziua 
de miine se pune azi prin muncă 
harnică, plină de avînt și inițiati
vă. Esențial este să se treacă pre
tutindeni la acțiune practică pen
tru îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a tuturor sarcinilor stabi
lite de partid și, în primul rind, a 
marelui obiectiv național — reali
zarea cincinalului inainte de ter
men. Aceasta impune ca.in fieca
re verigă a vieții sociale, in fieca
re unitate economică, la fiecare loc 
de muncă, sâ se manifeste pasiu
ne revoluționară, autoexigență și 
înalt spirit de răspundere socială 
spre a grăbi „apropierea viitoru
lui".

Programul partidului adoptat dc 
Congresul al Xl-lea va fi progra
mul poporului. Niciodată partidul, 
poporul nostru nu au avut un pro
gram de asemenea anvergură și 
măreție, in măsură a Înaripa cu
getele, a stimula elanul creativ al 
tuturor fiilor patriei spre astfel dc 
țeluri grandioase ca acelea înscrise 
in marea cartă a comuniștilor 
români. Fără îndoială că eroicul 
nostru popor, animat de conștiința 
inaltelor sale îndatoriri patriotice 
și internaționaliste, de perspectiva 
minunată a înaintării spre’ zorile 
comunismului, va face totul spre 
a intîmpina Congresul al Xl-lea 
al partidului prin noi succese insu- 
flețitoare in înfăptuirea politicii 
partidului, pusă in slujba -binelui 
și fericirii patriei.

Sărbătoarea națională 

a poporului vietnamez prieten

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncite din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partiduluf Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, întregului popor și al nostru 
personal vă transmitem dv. și prin dv. Comitetului 
Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Consi
liului de Miniștri ale Republicii Democrate Vietnam, 
întregului popor vietnamez cele mai cordiale felicitări 
și un fierbinte salut tovărășesc cu ocazia celei de-a 
29-a aniversări a proclamării Republicii Democrate 
Vietnam.

Poporul român urmărește cu sentimente de caldă 
simpatie și solidaritate frățească munca plină de abne
gație a poporului vietnamez, activitatea susținută a 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a Guver
nului Republicii Democrate Vietnam pentru refacerea 
și dezvoltarea economiei, pentru consolidarea orîndui- 
rii socialiste, pentru întărirea independenței naționale.

Partidul Comunist Român, Guvernul Republicii So
cialiste România, întregul popor român, care au salu
tat cu profundă satisfacție încheierea Acordului de la 
Paris ca pe o victorie istorică a poporului vietnamez,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

își reafirmă întregul sprijin pentru acțiunile consec
vente ale Republicii Democrate Vietnam menite sft 
conducă la aplicarea integrală a tuturor prevederilor 
acordului menționat, pentru ca poporul vietnamez 
să-și poată consacra eforturile, întreaga sa capacitate 
creatoare muncii pașnice de reconstrucție, dezvoltării 
economice și sociale de sine stătătoare, rezolvării pro
blemelor interne potrivit intereselor ?i aspirațiilor 
sale fundamentale.

Sîntem convinși că relațiile de strinsâ prietenie și 
colaborare frățească, bazate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, statorni
cite între partidele șl țările noastre, se vor dezvolta 
continuu, spre binele ambelor popoare, în interesul 
unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, tuturor forțelor antlimpe- 
rialiste, al cauzei socialismului și păcii în lumea În
treagă.

Exprimîndu-ne, șl cu acest prilej, solidaritatea mi
litantă cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, vă 
urăm, dragi tovarăși, noi succese în opera de con
struire a socialismului în R. D. Vietnam, în lupta pen
tru împlinirea năzuințelor sale de pace, unitate și 
progres.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La 2 septembrie se împlinesc 29 
de ani de la proclamarea Republi
cii Democrate Vietnam, act care 
a marcat începutul unei noi 
epoci in istoria poporului vietna
mez. Sfărimind jugul colonial, 
luindu-și soarta în propriile miini. 
poporul vietnamez a pășit la înfăp
tuirea unor profunde prefaceri de
mocratice. Calea spre aceste trans
formări a fost vremelnic blocată 
de incercările. zadarnice, ale forțe
lor coloniale, de a-și redobîndi po
zițiile pierdute. Acordurile de la 
Geneva din 1954 aveau să consfin
țească înfrîngerea colonialismului. 
La scurt timp după aceea, poporul 
vietnamez s-a văzut nevoit să facă

Zone noi, înfloritoare 
pe harta economică

Pornind din delta Fluviului Roșu 
și depășind orășelul Phu Tho in di
recția nord-vest, șoseaua te poartă 
printre unduirile molcome ale dealu
rilor, inainte de a se așterne la poa
lele munților înveșmîntați in mantiă 
impenetrabilă a junglei. Ajuns la 
marginea platoului Phu Quy — un gi
gantic cazan natural înconjurat de 
munți — ți se oferă privirilor un spec
tacol inedit. Ești surprins de prospe
țimea așezărilor, căilor de acces, a 
pămintului însuși. Pentru că te afli 
intr-o nouă zonă economică, con
struită de la temelie in ultimii ani.

Phu Quy era un paradis al anima
lelor sălbatice. Odinioară se găseau 
aici doar citeva cătune. Acum 
platoul este presărat cu 30 de comu
ne. Venind din localitățile dens 
populate din deltă, oamenii au înlă
turat, pas cu pas, jungla. Solul — min- 
giiaț pentru prima oară de razele soa
relui — s-a dovedit deosebit de fertil. 
Fermele create sint destinate unor 
noi culturi — plante industriale, ar
bori fructiferi, cafea — pentru care 
nu s-a găsit suficient teren in zo
nele rezervate cultivării orezului. La 
o stațiune experimentală organizată 
îndată după defrișarea junglei, spe
cialiștii au creat prin hibridare o 
nouă varietate de cafea (Phu Quy I), 
de înaltă productivitate si cu aromă 
mai plăcută. Zootehnia, de mare în
semnătate pentru economia țării, a 
găsit, de asemenea, condițiile cele 
mai favorabile. Zona este in conti
nuă extindere șl amenajare și. con
comitent cu lărgirea suprafețelor 
cultivate și cu sporirea șeptelului, se 
construiesc întreprinderi pentru pre
lucrarea produselor.

In crearea noii zone economice 
Phu Quy și a altor zone similare își 
găsește materializare programul e- 
laborat de partid în vederea lichi
dării monoculturii moștenite din e- 
poca colonială. Dacă timp de milenii 
vietnamezii au cultivat doar fișia de 
șes ce desparte oceanul de lanțul 
munților, acum zeci și sute de mii 
dintre ei sint antrenați in valorifi
carea bogatelor zone ale junglei, 
ce acoperă terenuri apte pentru 
practicarea unei agriculturi di
versificate, ale cărei produse sint 
destinate in mare parte expor
tului. întinse regiuni, care pină 
recent nu prezentau interes pentru 
om, au devenit, printr-o muncă te
nace și bine chibzuită, surse ale unor 
însemnate venituri.

Extinderea suprafețelor agricole, 
diversificarea economiei agrare, pro
cesul de descongestionare a localită
ților dens populate din deltă au spo
rit șansele ridicării nivelului agricul
turii în zonele ei tradiționale. Inter
locutorii din Hanoi insistau asupra 
importanței ce se acordă ridicării 
producției de orez în cooperativele 
din deltă la 5 000 kg la hectar. Se 
acționează, totodată, in direcția creă
rii condițiilor in care o singură per
soană să poată lucra un hectar de 
orez. Desigur, crearea acestor con
diții, ridicarea la un asemenea nivel 
a productivității muncii in agricul
tură presupun mari eforturi, concen
trate la nivelul întregii economii na
ționale.

In documente ale Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam au fost 

fată unei noi agresiuni. Luptind cu 
eroism legendar, pentru apărarea 
intereselor sale naționale funda
mentale, a dreptului sacru de a-și 
hotărî singur destinele, poporul 
Vietnamului a obținut șl de data 
aceasta o strălucită victorie con
sfințită prin încheierea Acordului 
dc la Paris. Așa după cum este 
Știut, manifestind un înalt spirit 
de solidaritate frățească fată de 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez. țara noastră i-a acordat un 
sprijin multilateral internaționa
list.

Cea de-a 29-a aniversare a creă
rii primului stat al muncitorilor și 
țăranilor din Asia de sud-est gă

1îfil
1
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De la o zi la alta se inolțâ edificiul termocentralei de Io Nln Binh

fixate liniile strategice ale dezvoltă
rii economiei, stabilindu-se ca prin
cipală sarcină crearea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, prin folo
sirea tehnicii și științei moderne. Pa
ralel cu concentrarea atelierelor 
meșteșugărești in unități mai mari, 
dotate cu mijloace tehnice, astfel ca 
industria locală să devină, din arti
zanat, o ramură a economiei moder
ne, se acționează spre crearea unei 
mari industrii, pentru valorificarea 
superioară a resurselor subsolului. 
In prezent se desfășoară o vastă ope
rațiune de inventariere a fondurilor 
fixe ale întreprinderilor. Scopul ac
țiunii constă in a se stabili am
ploarea distrugerilor provocate de 
război, dar mai ales a se cunoaște 
cu exactitate capacitățile de produc-

T E L E G
Cu ocazia celei de-a 29-a ani

versări a Republicii Democrate Viet
nam, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe ai Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă de felicitare lui Nguyen Duy 
Trinh, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Vietnam.

*
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste a tri
mis o telegramă de felicitare Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam. De asemenea, Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam i-a fost adresată o te- 

sește poporul vietnamez în plin 
efort constructiv pentru vindecarea 
rănilor războiului, refacerea |i 
dezvoltarea economiei naționale.

Sărbătoarea națională a poporu
lui vietnamez este un prilej de a 
ne reafirma satisfacția pentru con
tinua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, in interesul reciproc, al 
socialismului și păcii, împreună cu 
hotărirea de a acorda și in viitor 
lot sprijinul Republicii Democrata 
Vietnam, în opera de refacere a 
economiei și construirea socialis
mului.

ție râmase șl posibilitățile de a fi 
folosite. Cunoscind baza de pornire, 
autoritățile stabilesc sarcinile și prio
ritățile in refacerea și dezvoltarea 
ecohomiei. în acest amplu efort 159 
de obiective economice sint declarate 
construcții prioritare. Fie că este 
vorba de centrale electrice, porturi, 
fabrici constructoare de mașini sau 
uzine chimice, diguri ori poduri, ele 
se bucură de atenția întregii țări, 
urmînd a constitui un bun temei 
pentru edificarea unei economii care 
să faciliteze modernizarea întregii 
vieți sociale, Înfăptuirea aspirații
lor poporului vietnamez de a-$| ve
dea țara inălțindu-ae pe noi trepta 
ale civilizației.

AI, CAMPEANU

RAME
lcgramă do felicitare de către Co
mitetul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez și Liga 
română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.

Cu aceeași ocazie au fost trimisa 
telegrame de felicitare din partea 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Uniunii Tineretului Co
munist. Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, Con
siliului Național al Femeilor, Comi
tetului național pentru apărarea pă
cii. Societății de Cruce Roșie, a 
unor instituții centrale și unități 
economice către organizațiile, insti
tuțiile și Unitățile almiLare din Re
publica Democrată Vietnam.

(AgerprelJ
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Brazzaville: Conferința Ia nivel înalt 
a șefilor de stat șl de guvern din țările Africii Centrale 

și Orientale
BRAZZAVILLE 1 (Awrores). - 

Jt cadrul lucrărilor celei do-a IX-a 
Conferințe la nivel înalt n șefilor de 
stat $i de guvern din tăvile Africii 
L entrate și Orientale, care se desffi- 
foară. Incepind de simbătă. Ir Braz- 
zaville, președintele Tanzaniei. Ju- 
I us Nyc-rrre. a relevat faptul că reu
niunea are loc Intr-un moment tind 
se produc mari schixnb&rj ne conti
nentul african $1 In special in teri
toriile portugheze.

La rîndul său. președintele tării- 
gnzdă. Marion N’Gnuabi, care asigu
ră, totodată, președinția conferinței,

Sesiunea Consiliului Ligii Arabe
CAIRO 1 (Agerprcs). — Tn capi

tala Republicii Arabe Ecipt s-au des
chis lucrările celei de a 62-a sesiuni 
a Consiliului Ligii Arabe, la care 
participă zece miniștri de externe și 
alp reprezentanți ai țârilor membre 
aie acestei organizații regionale. A- 
genda reuniunii cuprinde o serie de 
probleme legate de evoluția situației 
din Orientul Apropiat și din lume, 
ca urmare r recentelor contacte di
plomatice desfășurate de țările in
teresate. și elaborarea unor propu- 
n ri privind poziția pe care o vor a- 
dopta statele arabe in cursul apro- 
F ..iei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Consiliul Ligii Arabe va exa
mina. totodată, chestiunea Întăririi 
cooperării arabo-a frica ne și va ana
liza felul In care se aplică recoman
dările primei Conferințe a cooperării 
arabo-a fricane desfășurate la 23 ia
nuarie la Cairo. (Recomandările pri
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agențiile de presă transmit:
La Hanoi, N«u>'en Huu Th», 

președintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud. președintele Consiliu^ 
Li Consultativ al G.R.P. al R.V.S., a 
avut convorbiri cu Ton Duc Thang, 
președintele R. D. Vietnam.

Comunicatul comun dal 
publicității la Brazzaville in urma vi- 
z *ei președintelui Tanzaniei. Julius 
Nyerere. subliniază hotărirea celor 
două părți de a sprijini mișcările de 
eliberare națională din Africa pină 
la eliberarea totală a teritoriilor 
aflate sub dominația colonială. Do
cumentul reafirmă, de asemenea, 
dreptul suveran al fiecărui stat de 
a dnbindi si deține controlul deplin 
asupra resurselor sale naturale, re
levă necesitatea stabilirii unor re
lații economice și comerciale echita

Demonstrație ia Lisabona in sprijinul masurilor de decolonizare, adoptate 
de autoritâțile portugheze

în continuarea anchelel publicate in numărul de simbătă al zia
rului nostru, înfățișăm azi opiniile altor personalități care au luat 
parte la Conferința mondială a populației, asupra problemelor exa
minate în cadrul acestui forum.

Mircea S. IONESCU

— Care sint concluziile gene
rale care se desprind in urma 
vastei analize a fenomenului 
demografic ?

Prof. dr. Jozef Pojestka, 
șeîul delegației POLONIEI:

Tn primul rînd, aș vrea să subli
niez că țara qv.. ca gazdă a confe
rinței. a conferit acestei manifestări 
internaționale de mare anvergură, 
cu puternice incidențe asupra poli- 
ticilor demografice, un plus de efi
ciență. Mă gindesc aici la faptul că 
desfășurarea reuniunii in capitala 
unei țări care a reușit, intr-un ter
men istoricește scurt, să-și rezolve 
principalele probleme economice și 
sociale constituie un exemplu eloc
vent, cu o puternica forță de, Inriu- 
rire. oferă o experiență valoroasă 
pentru țările care au pășit recent pe 
caiea dezvoltării independente, de 
sine stătătoare.

Dezbaterile reuniunii noastre au 
arătat profundul caracter politic al 
soluțiilor ce se impun cu prioritate 
in rezolvarea problemelor populației. 
Printre documentele adoptate se nu
mără și rezoluția inițiată de Româ
nia — ..Pentru o lume mai dreaptă", 
care a avut un ecou deosebit de fa
vorabil. Este unul din cele mai im
portante documente adoptate in ca
drul conferinței, pe care il apreciem 
foarte mulL datorită conținutului său 
cuprinzător, abordării problematicii 
populației prin prisma proceselor și 
tendințelor pozitive conturate In ta
bloul actual al vieții Internationale. 
Accentul pus pe ideea de dreptate 
cristalizează, după părerea mea, toc
mai una din direcțiile fundamentale 
ale evoluțiilor politice actuale. Fău
rirea unei lumi mai drepte înseamnă 
crearea cadrului favorabil, necesar 
rezolvării problemelor multiple ale 
contemporaneității, inclusiv ale celor 
demografice.

Sei|a Karkinen, 
șefa delegației FINLANDEI:

Pentru & actualele fenomene de
mografice să-și găsească o soluțio
nare valabilă, mi se pare că este in
dispensabil, așa cum subliniază șl 
una din rezoluțiile propuse de țara 

a evidențiat necesitatea eliberării to
tale r continentului african. El și-a 
exprimat. pe de nltfi parte, speranța 
că actuala conferință va contribui 
la dezvoltarea continuă a colaborării 
economice dintre țările reprezenta
te Ir reuniune. De altfel, pe agenda 
reuniunii la nivel Înalt de la Braz
zaville, alături de examinarea unor 
probleme privind situația politică ac
tuală pe continentul african, figurea
ză și diferite aspecte ale dezvoltării 
cooperării pe multiple planuri Intre 
statele participante.

veau crearea unei Bănci arabe pen
tru dezvoltare și înființarea unui 
fond de 200 milioane dolari pentru 
Împrumuturi.)

In cursul reuniunii de duminică a 
consiliului, particioantil la lucrări 
au adoptat o rezoluție a Comitetului 
Politic al Ligii Arabe, care prevede 
convocarea viitoarei conferințe ara
be la nivel înalt la 26 octombrie, la 
Rabat, șl r unei conferințe pregăti
toare. a miniștrilor de externe, la 
22 octombrie, in aceeași localitate. 
Totodată, a fost stabilită crearea u- 
nei comisii speciale pentru elabora
rea propunerilor privind poziția ță
rilor arabe in cadrul apropiatei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

Lucrările sesiunii se desfășoară cu 
ușile închise, In cursul zilei de luni 
consiliul urmind a se reuni pe co
misii In vederea examinării proble
melor aflate pe ordinea de zi.

bile Intre statele industrializate și 
cele in curs de dezvoltare.

Celo două părți lacțiens 
reprezentate in Comisia mixtă cen
trală pentru aplicarea Acordului de 
la Vientiane au semnat „hotărirea 
asupra principiilor și măsurilor con
crete privind schimbul de personal 
militar și civil capturat sau deținut 
in perioada războiului". Hotărirea 
prevede că cele două părți vor începe 
schimbul de personal la 20 de zile 
după semnarea documentului.

Un consorțiu de bănci 
franco-arabe cu sediul u Pa- 
ris a acordat vineri Republicii Ara
be Egint un împrumut de 100 mili
oane dolari, a cărui rambursare este 
eșalonată ne o perioadă de nouă ani. 
împrumutul este destinat finanțării 

dv., să se instaureze relații interna
ționale bazate pe echitate și justețe, 
pe principii ferme : respectarea ega
lității in drepturi a tuturor națiuni
lor. a independentei și suveranității 
naționale, neamestecul in treburile 
interne șl avantajul reciproc. Este 
vorba deci ca fiecare popor să-și 
poată exercita dreptul inalienabil de 
a-și hotărî singur destinuL Aceasta 

O lume mai dreapta, cadrul necesar 
rezolvării problemelor demografice

Ancheta „Scînteii“ în rîndul 
participanților la Conferința mondială 

a populației de la București

este o condiție fundamentală ,în re
zolvarea problemelor demografice ale 
lumii. In fond, toate domeniile vieții 
internaționale (politica economică, 
comerțul mondial, transferul de teh
nologie ș.a.m.d.) trebuie circumscrise 
acestui imperativ.

Problemele demografice nu pot fi 
rezolvate decit in condiții de pace 
și securitate, intr-o lume eliberată 
de coșmarul războaielor și conflicte
lor militare. Mi se pare de-a dreptul 
strigător la cer că in lume se chel
tuiesc anual peste 200 miliarde de 
dolari pentru alimentarea cursei înar
mărilor, in timp ce pe o imensă su
prafață a globului nu se pot incă a- 
sigura condiții civilizate de viață 
pentru populație. O lume mai dreap
tă reclamă in mod imperios unirea 
eforturilor tuturor popoarelor pentru 
o amplă cooperare internațională in 
depășirea dificultăților care confrun
tă omenirea. In acest context, aș 
dori să remarc roiul deosebit al 
României socialiste, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu in promovarea 
unui asemenea climat de înțelegere 
șl conlucrare pașnică intre toate sta
tele, indiferent de orinduirea lor so
cial -politică.

Festivitățile 
de la Tripoli

TRIPOLI 1 (Agerpres). — La Tri
poli s-au desfășurat duminică festi
vitățile prilejui’e do cea dc-a V-a 
aniversaro a Zilei naționale a Re
publicii Arabe Libiene. Cu acest pri
lej. In capitală a avut loc o paradă 
militară. în tribuna oficială se aflau 
colonelul Moamer El Gcddafi, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției al Republicii Arabe 
Libiene, și alți conducători libienl, 
delegații sosite de peste hotare.

Din țara noastră la festivități parti
cipă o delegație do partid formată 
din tovarășii Ion Pățan. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Matei Ghigiu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul construcți
ilor industriale, și Constantin Vasilîu, 
adjunct de șef de secția la C.C. al 
P.C.R.

c-e e încercări de aplanare a divergențelor 
in problema prețurilor

BRUXELLES 1 (Agerpres). — Co
misia Pieței comune va propune, in 
cadrul reuniunii miniștrilor agricul
turii ai „celor nouă", care va înce
pe la 3 septembrie, la Bruxelles, o 
majorare a prețurilor comunitare in 
medie cu 4 la sută — s-a anuntat in
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unor proiecte industriale, inclusiv a 
unui sistem de telecomunicații-

Președintele S.U.3.,Gera,d 
Ford, a cerut Congresului să amine 
pină în ianuarie anul viitor majo
rarea salariilor funcționarilor, care 
urma să fie aplicată in luna octom
brie a.c. în mesajul prezidențial 
adresat membrilor celor două Ca
mere ale Congresului. președintele 
solicită. de asemenea, adoptarea 
unei legi privind reducerea cu 
40 000 a numărului salariaților fe
derali.

La palatul Eiysâe, pre?9- 
dintele Franței, Vatery Giscard d’Es- 
taing, se va intilni, luni, cu cance
larul vest-german, Helmut Schmidt, 
anunță agenția France Presse.

Furtiitorul ds cuvînt al 
guvernului vest-german, 
Armin Gruenewald, a precizat, în 
cadrul unei conferințe de presă, că 
împrumutul de două miliarde de 
dolari, acordat de către Bundesbank 
Băncii Italiei, urmărește, intre alte
le. prevenirea adoptării de către gu
vernul italian a unor noi restricții 
la importuri.

Vicspremiensl Noii Ze- 
ClCindSf Hught Watt, a declarat 
ieri că intenționează să candideze 
la postul de prim-ministru, anunță 
agenția France Presse. Guvernul la
burist al Noii Zeelande va trebui să 
aleagă un nou premier in 10 zile de 
la decesul primului ministru Nor
man Kirk, intervenit simbătă.

Alegeri generale în Ni
au avut loc ieri. Obsercaragua

vatori politici, citați de agenția

— O lume mal dreaptă în
seamnă lichidarea subdezvoltă
rii, eliminarea decalajelor eco
nomice dintre state. V-arn ru
ga să vă referiți la această te
mă, atit de frecvent asociată 
cu fenomenul demografic.

Abderrahmame Remili, 
șef-adjunct al delegației ALGERIEI t

Intr-adevăr, relația populafie-dez- 
voltare este esențială în analiza pro

blematicii țărilor din „lumea a treia". 
In discursul bogat in idei și soluții 
valoroase rostit la conferința noas
tră de către președintele Ceaușescu 
a revenit ca un laitmotiv necesitatea 
de a integra politica populației in 
strategia dezvoltării, in preocupările 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice.

Lichidarea subdezvoltării ar per
mite implicit și rezolvarea probleme
lor demografice.

în acest scop, țările „lumii a treia" 
trebuie să-și mobilizeze toate poten- 
țialitățile naționale pentru a pune 
bazele unui progres intern, care să 
răspundă nevoilor esențiale ale popu
lațiilor lor. Dar acest efort propriu 
nu-și va putea dovedi eficiența de

In Japonia continuâ acțiuni ale 
oamenilor muncii in spri|lnul 
revendicărilor lor, pentru condi
ții mai bune de muncii șl de 
vlațâ. In fotografie: o recentă 
acțiune de acest gen desfășu

rată la Tokio

capitala belgiană. Propunerea comi
siei este considerată ca o manifesta
re a preocupărilor existente în ca
drul C.E.E. pentru aplanarea diver
gențelor apărute In cadrul Pieței co
mune in problema prețurilor.
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Reuter, consideră ca certă victoria 
președintelui in exercițiu, generalul 
Anastasio Somoza.

Conferința anuală a 
T.U.C. (Congresul Sindicatelor 
Britanice) isi începe luni lucrările la 
Brighton.

Colocviul internațional 
asupra problemelor de securitate ri
dicate de exploatarea centralelor nu
cleare a luat sfirșit în capitala Nor
vegiei. Oslo. Principala concluzie a 
expertilor participanti a fost aceea 
că centralele nucleare sint tot atit 
de sigure in exploatare ca si cen
tralele clasice. Potrivit declarației 
profesorului norvegian Ernst Froyn, 
anele de răcire folosite în centrale
le nucleare pot cauza pagube limi
tate. dar nu pot avea. In general, e- 
fecte importante asupra mediului în
conjurător.

Satelitul astronomic a- 
mericano-olandez „ANS", 
lațiș^t de la baza Vandenberg, din 
California, cu ajutorul unei rachete 
americane, va permite studierea spa
țiului cosmic cu ajutorul razelor X 
și ultraviolete. Astronomii speră să 
obțină informații care vor permite 
Înțelegerea mai bună a structurii și 
evoluției stelelor, galaxiilor si a uni
versului în ansamblul său.

Un nou transplant car- 
(linC a f°st e^ectuat centrul me
dical din Stanford, 6tatul California. 
Starea pacientului Eugene Michel. în 
virstă de 47 de ani, este satisfăcă
toare.

Autoritățile portugheze 
au anuntat Înregistrarea, săptămina 
trecută, a incă 167 de cazuri de ho
leră. In felul acesta, de la declanșa
rea epidemiei au fost semnalate In 
total aproape 1 400 de Îmbolnăviri.

alt In condițiile unei lumi care 
asigure o justă repartiție a venituri
lor intre națiuni, pe baza recunoaș
terii dreptului tuturor popoarelor la 
dezvoltare și la acces egal la resur
sele materiale. Trebuie să se pună 
capăt inechității schimburilor econo
mice, scurgerii avuțiilor unor țări 
spre statele imperialiste, care Încear
că să-și mențină, dominația econo
mică și politică asupra „lumii a treia"- 

în acești termeni, fenomenul de
mografic își schimbă natura, ca și 

modalitățile 6ale de rezolvare. în 
esență, trebuie stabilit un nou echi
libru demo-economic, la scara plane
tei, care să răspundă cu adevărat 
bunăstării tuturor' popoarelor.

Eduardo Santos, 
șef-adjunct al delegației 

din ’ ECUADOR :

Delegația noastră s-a asociat In 
calitate de coautor la rezoluția Ini
țiată de România tocmai pentru că 
răspunde foarte bine năzuințelor de 
progres ale țărilor In curs de dez
voltare.

Subdezvoltarea este reflectarea u- 
nel diviziuni nejiiste a muncii pa 
plan - internațional, care ne-a „con

Inaugurarea Tîrgului de toamnă 
de la Leipzig

LEIPZIG I (Cores
pondentă de la C. Var
vara), — Duminică, 
Erich Honecker, prim- 
tecretar al C.C. al 
P.S.U.G., Horst Sin- 
dermann, președinte
le Consiliului de Mi
niștri, și alți conducă
tori de partid și de 
stat ai R. D. Germane, 
au participat la cere
monia inaugurării tra
diționalului Tira inter
national de toamnă de 
la Leipzig.

Actuala ediție, care 
ara loc in preajma 
împlinirii a 25 de ani 
de la întemeierea 
R. D. Germane, prile

juiește o amplă pre
zentare a succeselor 
obținute de oamenii 
muncii In edificarea 
societății socialiste din 
țara prietenă. Sint ex
puse produse ale in
dustriei chimice șl u- 
tilajelor pentru indus
tria chimică, mașini 
textile, mijloace de 
transport rutier, ma
șini poligrafice, apa
rate medicale șl bu
nuri de consum.

In halele și pavili
oanele tirgului sint 
reunite pe o suprafa
ță de 220 000 metri pă- 
trați exponatele pre
zentate de 6 000 de

Deschiderea conductei magistrale de gaze
U.R.S.S. - Bulgaria

SOFIA 1 — (Corespondentă de Ia 
C. Amariței). Duminică, la Combina
tul chimic din Vrața a avut loc des
chiderea oficială a conductei magis
trale de gaze U.R.S.S. — R.P. Bulga
ria. Construcția pe teritoriul tării 
noastre a revenit specialiștilor ro
mâni. care si-au adus o prețioasă 
contribuție la realizarea în termen 
a acestei lucrări. Conducta magis
trală de gaze face parte dintre o- 
biectivele a căror punere in func
țiune a fost închinată marii sărbători

„Șoseaua unității africane"
CORESPONDENȚA DIN ALGER

Lung de circa 1 100 km., al doilea 
tronson de pe teritoriul algerlan al 
șoselei transsahariene, aflata in con
strucție; avansează in ritm intens. 
Tinerii algerieni din serviciul națio
nal, cărora li s-a încredințat execu
tarea acestei ample lucrări, brăz
dează cu beton și asfalt deșertul. 
Planuri tehnice întocmite de specia
liști cu renume, ca și mijloace din
tre cele mai moderne ii ajută să 
avanseze zilnic, in medie, aproxima
tiv 750 de metri.

Cale de acces prin deșert, de la 
coasta mediteraneană pină in Mau
ritania, transsaharianul începe la 
Alger. Primul lui tronson, pină la 
In Salah, departamentul Oasis, a 
fost dat in exploatare anul trecut, 
acum lucrindu-se pe o porțiune ce 
se va termina la Famanrasset. Stvă- 
bătind astfel circa 1 900 km pe teri
toriul algerian, transsaharianul va 
înainta de-a lungul a 670 km in Mali, 
Iar apoi 600 km in Niger, țări care, 
după cum este cunoscut, nu au o 
deschidere directă la mare. în tota
litatea sa, transsaharianul, denumit 
și „Șoseaua unității africane", va 
măsura, potrivit programului inițial, 
3170 km. Ținîndu-se însă seama de 

sacrat" ca furnizori de materii prime 
și debușee pentru produsele țărilor 
capitaliste. Vrem să inlăturăm a- 
ceastă schemă ce ne-a fost impusă 
de colonialism și neocolonialism. Iată 
de ce țările latino-americane, cele
lalte țări in curs de dezvoltare luptă 
pentru cucerirea și consolidarea in
dependenței lor economice, pentru 
exercitarea suveranității lor asupra 
propriilor resurse naturale. Dezvol
tarea economică nu trebuie „teleco
mandată" de interese străine, ci este 
necesar să se desfășoare in folosul 
propriu, pentru a satisface nevoile 

populației din țările noastre. Preocu
parea pentru rezolvarea problemelor 
demografice reprezintă, In fond, o 
luptă pentru lichidarea racilelor sub
dezvoltării, pentru progres economic 
și social.

— Care sint semnificațiile și 
implicațiile practice ale docu
mentelor șl programelor de ac
țiune adoptate de conferința 
de la București ?

Elfrlede Karl, 
șefa delegației AUSTRIEI r

Rezoluțiile adoptate au subliniat 
cu claritate că problemele demogra
fice nu pot fi soluționate decit ținîn
du-se 6eama de toate celelalte as
pecte ale vieții internaționale. Mă
surile ce s-ar impune, cum ar fi, bu
năoară, măsurile de planificare a 
familiei, nu pot duce prin ele Însele 
la rezolvarea problemelor populației, 

firme din aproximativ 
50 de țări.

La actuala ediție, 
Republica Socialista 
România, care a parti
cipat neîntrerupt timp 
de 25 de ani la Tirgul 
de la Leipzig, ore și 
de această dată o pre
zență concludentă pen
tru nivelul atins in 
dezvoltarea social-e- 
conomîcă a țării noas
tre. Pe o suprafață de 
peste 800 metri pătrați 
produsele românești 
sint repartizate pe ra
muri in 3 hale și 5 
cavii ioane ; in total 
sint reprezentate 24 de 
întreprinderi de co
merț exterior.

a poporului bulgar de la 0 septem
brie.

A participat Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria.

La festivitatea deschiderii a luat 
parte si o delegație română condusă 
de Bujor Almășan. ministrul mine
lor. petrolului și geologiei. A fost 
prezent ambasadorul României la 
Sofia. Trofin Simedrea.

marea Importanță economică și so
cială a acestui intins ax rutier ln- 
terafrican, se preconizează prelungi
rea lui in viitor pină in Guineea și 
Nigeria, făcîndu-se astfel o legătură 
între Africa de nord și cea occiden
tală.

în final, transsaharianul va fi le
gat și de rețelele naționale ale mai 
multor țări africane limitrofe. Tuni
sia, de exemplu, a și realizat tron
sonul ce o va uni de această auto
stradă. Asemenea lucrări se execută 
acum in Libia, in Ciad. Incepind din 
1977, accesul spre transsahanan se 
va putea face și de pe coasta Ocea
nului Atlantic. In acest scop, o nouă 
șosea interafricană a început, de cu- 
rind, să fie construită incepind din 
localitatea Tan-Tan. situată in ex
trema sudică a Marocului. Ea va 
străbate sudul Algeriei și Maurita
nia și. la capătul a 2 500 km, va a- 
junge in Senegal. întinsa panglică 
de beton și asfalt a transsaharianu- 
lui va fi flancată de un apeduct, 
astfel incit Sahara africană nu nu
mai că va fi scoasă din izolare, ci 
va putea primi și apă.

fiind absolut necesară integrarea a- 
cestora in acțiuni vizind alte dome
nii sociale și economice. Lichidarea 
analfabetismului, participarea mai 
intensă a femeii la activitatea poli- 
tico-economică și socială, creșterea 
nivelului de viată. îmbunătățirea 
condițiilor de alimentație, educație, 
de asistentă sanitară ș.a. sint factori 
care determină o ameliorare a cali
tății societății umane, netezesc dru
mul spre a găsi răspunsuri proble
melor demografice.

Dr. Ahmad Ralal, 
șef-adjunct al delegației SIRIEI:
Documentele adoptate sint o ex

presie elocventă a punctelor de ve
dere exprimate de frontul larg al ță
rilor promotoare ale progresului, de
mocrației și păcii. Și mă refer, în
deosebi, la rezoluțiile privind deco
lonizarea, eliminarea politicii de ă- 
partheid, la rezoluția românească 
„Pentru o lume mai dreaptă".

Problemele demografice nu vor 
putea fi rezolvate decit într-o lume 
In care va dispărea exploatarea omu
lui de către om, in care toate națiu
nile vor conlucra rodnic pentru pros
peritate și civilizație. Acesta este și 
șensul dezvoltării omenirii.

în acest context, cutsul ascendent 
al relațiilor româno-siriene este 
un exemplu elocvent. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, a cărui politică 
externă se bucură de o înaltă apre
ciere pe plan internațional, a fost 
lntimpinat anul acesta cu căldură și 
prietenie intr-o serie de țări arabe, 
printre care și Siria. Acum, președin
tele Hafez El-Assad va vizita Româ
nia. Roadele acestor întîlniri la ni
vel înalt se vădesc pe planul reali
zării unor obiective economice, strins 
legate In țara noastră de Îmbunătă
țirea condițiilor de viată ale popu
lației. Iată o demonstrație „pe viu" 
a eficientei dialogului și colaborării 
in solutionarea problemelor care stau 
in fața popoarelor noastre.

Ancheta realizata de
Viorel POPESCU

K PRETUTINDENI
• SE CAUTĂ ORIGI

NEA „EMOLLE"-ILOR. 
Un trib care locuiește pe malul 
de sud-est al lacului Rudolf, 
din Kenya, și numără abia 300 
de persoane, a stirnit interesul 
oamenilor de știință. El nu poate 
fi Încadrat in nici unul din 
grupurile etnice africane. Prin
cipala șl aproape unica hra
nă a acestor oameni este pește
le. O delicatesă pe masa 
lor o constituie, rar, carnea de 
crocodil, broască țestoasă sau hi
popotam. „Emolle" nu cunosc 
nici agricultura, nici creșterea 
vitelor. De altfel, practicarea 
lor este aproape imposibilă pe 
terenul mlăștinos pe care ișl 
duc viata. Antropologii și-au 
propus să studieze obiceiurile și 
modul de viață al acestei popu
lații africane, să elucideze do 
unde provine și cind s-a sta
bilit pe malul lacului kenyan.

• L-A GĂSIT INUTIL? 
Președintele Asociației ine’ 
triașilor din Rhodesia. S. Harris, 
a sugerat guvernului acestei țări 
desființarea Ministerului Afa
cerilor Externe. Motivul pro
punerii : acest minister, a spus 
el. este Inutil in condițiile in 
care Rhodesia întreține in stră
inătate doar două reprezentanțe 
diplomalice,..

• SPERANȚE SPUL
BERATE. întrebat ce glndește 
astăzi despre invenția sa — tu
bul videocaptor iconoscop. (1931), 
un sistem de televiziune in cu
lori — inginerul american da 
origine rusă V. Zworykin, ac
tualmente in virstă de 85 de 
ani. a răspuns că singurul lucru 
pe care-1 mai apreciază la apa
ratul de televiziune este bulo
nul său de Închidere. „La înce
puturile televiziunii, a spus el 
unul coresoondent de la „Inter
national Herald Tribune". am 
sperat că această invenție va fi 
utilizată în scopuri educative, 
de popularizare a culturii .și cu
ceririlor tehnico-știintifice ale 
d;feritelor popoare. Astăzi însă, 
cind deschidem televizoarele ve
dem și auzim In cea mai mare 
parte a timpului doar împuș
cături de revolver"...

• BARAJE PNEUMA
TICE. In U.R.S.S. se- realizează 
un tip nou de construcții hidro
tehnice. denumite „baraje moi". 
Astfel de baraje, confecționate 
din țesături cauciucate și um
plute cu aer. apă sau diferite 
materiale au și fost instalate pe 
mai multe rîuri. Ele s-au dove
dit opreliști de nădejde în calea 
apelor năvalnice. De exemplu, 
barajul instalat pe o apă din 
apropierea Rostovului are 23 
metri lățime si suportă pre
siunea unui curent de apă de 5 
metri Înălțime. „Elementele moi" 
se mai folosesc la construirea 
sistemelor de regularizare a de
bitului. a deversoarelor. a con
ductelor de apă.

• „TOAMNĂ" TIMPU
RIE. Pajiștile și aleile parcu
lui Komadzava din Tokio sint 
acoperite de frunze. Nu este insă 
vorba de covorul policrom pe 
care-1 formează, toamna, des
frunzirea copacilor, ci de o 
masă de frunze transformate In 
mizgă. Toamna este incă . de
parte. dar rooacii si-au lepădat 
vesmîntul. Cauza ? Poluarea ,.fo- 
tochimică". produsă prin des
compunerea gazelor industriale 
si de eșapament, sub acțiunea 
razelor soarelui.

« UNUL PIN SECRE
TELE LONGEVITĂȚII constă 
în a alerra cit mai mult si mal 
departe. Aceasta este oninia en- 
rlezulni Lary Lewis, in virstă 
de 106 ani. El însusi aleargă 
zilnic 11 km. Al doilea secret, 
dună Lewis, este să bei cit mal 
multă apă de izvor, nu alte 
băuturi.

• RELICVE ALE UNEI 
CIVILIZAȚII VECHI DE 2 
MILIOANE DE ANI.
cursul unor săpături arh-^oloelce 
efectuate pe teritoriul Etiopiei, 
au foăt descoperite bucăți de 
piatră, tăiate de mira omului, 
vechi de peste 2 milioane de 
ani. Potrivit părerii cercetă teri - 
lor. acestea sint cele mai vechi 
mărturii desoije existentă omu
lui descoperite vreodată. Pe ace
lași șantier arheologic, situat 
Ia granița cu Kenya, cercetă
torii au s^os la iveală dinți 
umani vechi de peste un milion 
de ani și locuințe bine con
servate. Pină în prezent, cele 
mai vechi bucăți de piatră tă
iate de om descoperite nu de
pășeau un milion de ani.

• INSTITUTUL ELEN 
DE ARHEOLOGIE MA
RINĂ a anunțat că va scoate 
la suprafață o epavă a unul 
vas bizantin, avind o vechime 
de 800 de ani. aflat în apele 
din proximitatea insulei Pela- 
gonnisi (arhipelagul Sporadc). 
Un purtător de cuvînt al insti
tutului a anuntat că. in cadrul 
programului actual de explorări 
subacvatice în largul coastelor 
grecești, va continua operațiunea 
de aducere la suprafață a aces
tui vas. aflat la 40 de metri sub 
apă. Epava va fi expusă în 
incinta unui nou muzeu, care va 
fi creat pentru prezentarea is
toriei navigației grecești.

• FURIA ȘERPILOR, 
în localitatea Golamakhan, din 
Bangladesh. 12 copii au mu
rit în urma mușcăturilor 
unui șarpe care s-a strecurat 
pină la locul unde aceștia dor
meau. Potrivit unor surse locale, 
în ultimele două săptămini, 32 
de persoane si-au pierdut viața 
din cauza mușcăturilor de șarpe. 
Răspîndirea periculoaselor rep
tile este pusă în legătură cu 
inundațiile grave care s-au pro
dus recent.
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