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După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 30 august, pe trimisul special al 
Radioteleviziunii italiene, Salvo Mazzollnl, și a acordat cu acest 
prilej un interviu filmat.

CONVORBIRI INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

Șl PREȘEDINTELE HAFEZ EL-ASSAD

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, in aceste zile ați săr
bătorit cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării României. 
Au fost ani hotăritori pentru 
progresul și consolidarea inde
pendenței țării dumneavoas
tră. Ați putea să ne spuneți 
care sint principalele rezul
tate obținute în acești ani ?

RĂSPUNS : în cei 30 de 
ani care au trecut de la e- 
liberarea României de sub do
minația fascistă și a Germaniei 
hitleriste, poporul român a reali
zat profunde transformări revolu
ționare, înfăptuind neabătut poli
tica Partidului Comunist Român, 
în primul rînd, au fost lichidate 
pentru totdeauna exploatarea și 
asuprirea omului de către om, a 
fost făurită societatea socialistă, 
care asigură deplina egalitate în
tre toți cetățenii, fără deosebire de

naționalitate, realizarea echității 
și dreptății sociale in repartiția 
venitului național, corespunzător 
muncii și contribuției fiecărui ce
tățean la dezvoltarea societății.

Pe plan economic, realizările se 
reflectă îndeosebi în ritmul înalt 
al industriei, care a fost în acești 
ani de aproape 14 la sută, ceea ce 
a dus la creșterea producției in
dustriale in acești 30 de ani de a- 
proape 30 de ori. Astfel, dacă în 
1948 produceam circa 280 mii tone 
oțel, în acest an vom produce pes
te 9 milioane, iar în 1975 peste 10 
milioane tone oțel. Aș putea da 
nenumărate exemple care demon
strează ritmul înalt, și progresele 
simțitoare realizate de industria 
României. De asemenea, s-au dez
voltat agricultura, știința, cultura, 
a crescut de peste 10 ori venitul 
național ; pe această bază, s-a ri
dicat nivelul de trai material și 
spiritual al întregului popor — țe

lul suprem al întregii politici « 
Partidului Comunist Român, esen
ța însăși a orînduirii socialiste p*  
care o edificăm.

ÎNTREBARE: Domnule pre- 
ședințe, România a manifestat 
un mare dinamism pe plan 
internațional ; ați putea să ne 
spuneți care este poziția țării 
dumneavoastră in relațiile cu 
Uniunea Sovietica, precum și 
cu celelalte două mari puteri 
— Statele Unite și China ?

RĂSPUNS : România a acționat 
și acționează consecvent pentru 
promovarea unor relații de colabo
rare internațională cu toate state
le lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pornind de la fap
tul că participarea activă la di
viziunea internațională a muncii, 
la schimbul de valori pe plan in
ternațional constituie o necesitate 
pentru progresul oricărei țări, cu 
atît mai mult pentru progresul 
României, care își propune să fău
rească o societate nouă. Este de

(Continuare in pag. a Il-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Ruben Dario Souza, secretar general 

al Partidului Poporului din Panama
To vfar ă ș u 1 Nicolae 

Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, s-a intilnit la 3 
septembrie cu tovarășul 
Ruben. Dario Souza, secre
tar general al Partidului 
Poporului din Panama, 
care face o vizită de prie
tenie in țara noastră.

Voință comună de extindere și adîncire a conlucrării 
multilaterale româno-siriene, reciproc avantajoasă,

cu perspective promițătoare, 
la promovarea țelurilor păcii

Contribuție de prim ordin 
și colaborării internaționale

La întrevedere a parti-
cinat tovarășul Ștefan An-
dre-i. secretar 
P.C.R.

al C.C. al

Secretarul general al
Partidului Poporului din

La , Palatul Republicii au înce
put, marți. 3 septembrie, convor
birile oficiale între secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, Ni co lae 
Ceaușescu, și secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-As$ad.

La convorbiri participă :
Din partea română : Ștefan Voi- 

tec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Emil Dră- 
gănescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Dumitru 
Popescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și

Educației' Socialiste, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheor- 
.ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Constan
tin Băbălău, ministrul energiei e- 
lectrice, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România. E- 
miiian Manciur, ambasadorul țârii 
noastre în Siria.

Din partea siriană : Abdoul Ha
lim Khaddam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe, Mouhammad 
Haydar, vicepreședinte al Consi-

liului de Miniștri pentru probleme 
economice, Baker Yassin, membru 
al Direcțiunii naționale a Partidu
lui Baas Arab Socialist, ing. Sou- 
bii Kahale, ministrul barajului de 
pe Eufrat, Fawzi Al-Kayali, mi
nistrul culturii și orientării națio
nale, dr. Mouhammad Al-Imadi, 
ministrul economiei și comerțului 
exterior, Chteoui Seifo, ministrul 
industriei, Ahmad Iskandar Ah
mad, ministrul informațiilor, dr. 
Adib Daoudy, consilier al preșe
dintelui pentru problemele poli
tice, Muhsem Sayadi, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Siriei la 
București.

în cadrul convorbirilor s-a ex
primat satisfacția pentru evoluția 
relațiilor româno-siriene și, tot

odată, hotărîrea de a dezvolta a- 
ceste raporturi de colabprare în
tre cele două țări în domeniile 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, în interesul ambelor po
poare. al luptei împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra princi
palelor probleme internaționale, în 
mod deosebit cu privire la căile de 
realizare a unei păci durabile și 
juste în Orientul Mijlociu.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.împreună, cei doi președinți au vizitat ieri cartierul Titan și uzina „23 August" din Capitală. 

Pretutindeni, manifestări spontane de stimă și simpatie pentru poporul sirian, 
pentru prietenie, pentru cei doi eminent oameni de stat.

(Reportajul vizitei în pagina a lll-c)

in fața machetei cartierului Titan

Panama. exprimind bucu
ria de a se reintilni cu to
varășul Nicolae Ceausescu, 
a transmis secretarului ge
neral al P.C.R., comuniști
lor români un călduros sa
lut din partea comuniștilor 
panamezi. împreună cu u- 
rărl de noi și importante 
succese In opera de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.
Tovarășul Nicolae 

Ceausescu a adresat la 
rindul său un salut tovă
rășesc miliitanțllor Parti
dului Poporului. tuturor 
comuniștilor panamezi, u- 
rări de succes deplin in 
luota pe care o desfășoară 
pentru binele si fericirea 
ponorului panamez.

In cadrul întrevederii s-a 
făcut un schimb de vederi 
privind preocupările si ac
tivitatea celor două parti
de. precum și unele pro
bleme ale situației inter
naționale actuale, ale miș
cării comuniste si munci
torești.

Constatîndu-se cu satis
facție evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român si Parti
dul Poporului din Pana-

Ț

ma. a fost exprimată do
rința comună de a dezvol
ta aceste raporturi, in fo
losul ambelor partide, al 
prieteniei si bunelor relații 
dintre România si Repu
blica Panama, al cauzei 
păcii, socialismului si cola
borării internaționale.

Cele două partide au re
afirmat hotărîrea de a con

tribui ne mal departe la 
întărirea unității si solida
rității partidelor comunis
te si muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperia- 
lîste.

In cursul convorbirii s-a 
subliniat că in prezent se 
impun intensificarea si u- 
nirea pe plan național și 
international a eforturilor 
tuturor forțelor revoluțio

nare. democratice si pro
gresiste in lupta împotri
va Imperialismului., colo
nialismului si neocolonia
lismului, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor la 
o dezvoltare liberă, inde
pendentă și suverană.

întilnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovără
șească. de prietenie si în
țelegere reciprocă.

Ministrul afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Ruandeze

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a 
primit, marți după-amiază. 
pe ministrul afacerilor ex
terne si cooperării al Re
publicii Ruandeze. Aloys 
Nsekalije, care face o vi
zită oficială in țara noas
tră. Împreună cu oaspete
le s-a aflat Silvestre Ka- 
mali, director general in

Ministerul Afacerilor Ex
terne și Cooperării.

La întrevedere a partici
pat George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe.

Ministrul ruandez a trans
mis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un călduros sa

lut din partea președintelui 
Republicii Ruandeze, gene
ral Habyarimana Juvenal, 
precum și urări de fericire

si prosperitate poporului 
român.

La rindul său. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat președintelui Habyari- 
rnana Juvenal un cordial 
si prietenesc salut. împreu
nă cu urări de noi succese 
poporului ruandez pe calea 
dezvoltării sale economice 
și sociale.

Președintele Nicolae

Ceausescu a avut apoi © 
convorbire cordială cu mi
nistrul ruandez. in cursul 
căreia a fost consemnată 
cu satisfacție evoluția po
zitivă a relațiilor priete
nești și de colaborare din
tre cele două tari. Totoda
tă. s-a apreciat că există 
largi posibilități pentru a-
(Continuare in pag. a Il-a)

Delegația

în cursul după-amiezii 
de marți, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceausescu, a 
primit delegația Uniunii 
Elvețiene pentru Comerț și 
Industrie — VOROT, con
dusă de Etienne Junod, 
președintele uniunii. care 
face o vizită in țara noas
tră.

La întrevedere au parti

Uniunii Elvețiene pentru 
și Industrie — VOROT

cipat Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernu
lui, Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru, loan Avram, 
ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, 
Ilie Cișu. ministru secretar 
de stat la Ministerul In
dustriei Chimice. Vasile 
Pungan. consilier al pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, Roman

Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț și In
dustrie.

Oaspeții au fost însoțiți 
de Pierre Henry Aubaret, 
ambasadorul Elveției la 
București.

Exprimind gratitudinea 
pentru onoarea acordată 
delegației de a fi primită 
de șeful statului român. 
Etienne Junod a ținut să

Comerț

împărtășească președintelui 
Nicolae Ceaușescu impre
siile deosebite fată de 
progresele importante ob
ținute de România in. dez
voltarea sa economică, pe 
care au avut posibilitatea 
să le cunoască în mod di
rect, in timpul vizitei-
(Continuare in pag. a Il-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii liberia

în ziua de 3 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe Josep Hartfort Graham, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

si plenipotențiar al Republicii Libe
ria in tara noastră.
(Cuvîntările rostite in pag. a V-a)

Proiectul Programului P. C. R. pe masa ta de lucru

CITEȘTE, STUDIAZĂ, SPUNE-ȚI CUVlNTUL!
in pagina a Il-a
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Interviul acordai 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Radioteleviziunii italiene
(Urmare din pag. I)

înțeles, ca țară socialistă, punem 
pe primul plan relațiile cu țările 
socialiste. Acționăm pentru extin
derea colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare. care depun eforturi 
pentru dezvoltarea lor economico- 
aocialâ independentă și, desigur. în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, avem relații largi si cu 
țările capitaliste dezvoltate. între
ținem relații bune cu Uniunea So
vietică. cu celelalte țări socialiste 
din Europa, cu China populară, cu 
celelalte țări socialiste din Asia, 
precum și cu Cuba, prima țară so
cialistă din America. După cum am 
me.nționat. avem relații largi — e- 
conomice și de colaborare în dife
rite domenii — și cu țările capi
taliste dezvoltate și, în acest spirit, 
relațiile noastre cu Statele Unite 
ele Americii au cunoscut o creș
tere simțitoare în ultimii ani.

ÎNTREBARE : După cum se 
Știe, la Conferința de la Ge
neva România a insistat în 
mod deosebit asupra renunță
rii la recurgerea la forță în caz 
de neînțelegere între state. 
Ați putea să ne spuneți care 
este pentru țara dumneavoas
tră semnificația acestei pozi
ții 7

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a acționat cu toată consecven
ța pentru desfășurarea cu succes 
a Conferinței general-europene. A- 
preciem că rezultatele de pinâ a- 
cum permit să se pună problema 
încheierii cu succes a fazei a doua 

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Ruandeze

(Urmare din pag. I)

dincirea si extinderea ra
porturilor politice, econo
mice. tehnico-știintifice, 
culturale si în alte dome
nii. exprimindu-se dorința 
comună de a se imprima 
iun curs mereu ascendent 
relațiilor româno-ruande- 
ze. in interesul ambelor 
popoare, al păcii, coope
rării si înțelegerii interna
ționale.

Delegația Uniunii Elvețiene pentru Comerț

(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat 
cordial pe oaspeți șl și-a 
exprimat convingerea că 
vizita delegației elvețiene 
va contribui la diversifica
rea și intensificarea bune

Succese în întrecerea socialistă
BRAȘOVBUCUREȘTI

înfăptuiri de prestigiu 
ale colectivelor din industrie

Comitetul municipal București 
El P.C.R. a adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă, in 
care raportează că. in luna au
gust. colectivele de muncă din 
industria bucureșteană au depă
șit prevederile planului la pro
ducția globală cu 123,6 milioane 
Iei. iar pe cele 8 luni ale anului 
— cu 1 138 milioane lei ; acestor 
realizări le corespunde un ritm 
de.creștere, față de perioada 
corespunzătoare din anul trecut, 
de 21.2 la sută pe luna august 
*i de 18,3 la sută pe 8 luni. 
Planul productifii-marfă a fost 
depășit cu 127,6 milioane lei,

SIBIU

19 întreprinderi
pe patru ani

SIBIU (Corespondentul „Scin- 
teii“, Nicolae Brujan). — Oa
menii muncii din județul Sibiu 
— români, germani, maghiari — 
raportează un nou și prestigios 
succes in marea întrecere socia
listă ce se desfășoară in cinstea 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului : obținerea in prime
le 8 luni ale anului de către 
Întreprinderile economice sibie- 
ne a unei producții globale su- 

și trecerii la organizarea celei 
de-a treia faze — la nivel înalt — 
care să adopte documentele elabo
rate și să constituie de fapt în
ceputul unei ere noi în relațiile 
dintre țările de pe continentul nos
tru, România s-a pronunțat în mod 
hotărît pentru așezarea relațiilor 
dintre țările europene pe principii
le deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței, suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re- 
ciproc.

In acest cadru, am acordat și a- 
cordăni o importanță deosebită a- 
sumării de către toate statele eu
ropene a angajamentului de a re
nunța la forță și la amenințarea cu 
forța în soluționarea problemelor 
dintre state. Viața, chiar ultimele 
evenimente, demonstrează că este 
în interesul tuturor popoarelor eu
ropene și al întregii lumi să se 
pună cu hotârire capăt forței în 
soluționarea diferitelor probleme, 
să se acționeze pe calea tratative
lor, pe calea înțelegerii directe in
tre state, ceea ce corespunde in
tereselor fiecărui' popor, progresu
lui social și păcii în întreaga lume.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, ați vizitat anul trecut 
Italia, țară legată prin rela
ții foarte vechi de țara 
dumneavoastră. Considerați 
că colaborarea directă dintre 
țări aparținînd unor sisteme 
opuse — ca Italia și România 
— poate să favorizeze procesul 
destinderii internaționale ?

RĂSPUNS : Vizita care am efec
tuat-o în Italia și convorbirile cu 

Au fost abordate, de a- 
semenea. aspecte ale ac
tualității politice interna
ționale. în acest cadru, au 
fost relevate progresele în
registrate pe calea destin
derii in lume, mutațiile po
zitive produse in viata in
ternațională. subliniindu-se 
că ele creează premise fa
vorabile afirmării tot mai 
puternice a relațiilor noi, 
democratice intre state, a 
principiilor independenței

Si suveranității naționale, 
egalității in drepturi, ne
amestecului în treburile 
interne și avantajului re
ciproc. a dreptului inalie
nabil al fiecărei națiuni de 
a decide asupra destinelor 
sale. de a participa, in 
mod egal, la examinarea si 
rezolvarea problemelor in
ternaționale ce confruntă 
omenirea.

Schimbul de vederi a re
levat hotărirea României

și Industrie — VOROT
lor raporturi existente in
tre cele două țări in do
meniile economic și tehni- 
co-științific.

In cadrul convorbirii, s-a 
manifestat dorința de a se 
identifica noi căi și mij
loace de colaborare efi
cientă, reciproc avanta
joasă, fiind relevată, in a-

ceastă ordine de idei, în
semnătatea creării unor so
cietăți mixte și realizării 
altor forme de colaborare 
pentru promovarea coope
rării economice. îndeosebi 
in domeniul industrial, in
tre firme și societăți elve
țiene și întreprinderi spe
cializate românești. S-a

iar pe 8 luni cu aproape 1 050 
milioane lei.

Planul de export, pe 8 luni, a 
fost realizat in proporție de 100,6 
la sută. Pină la 31 august au 
fost puse in funcțiune un număr 
de 47 capacități de producție, 
față de 36 planificate.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală — se spune in 
telegramă — au profunda con
vingere că obținind asemenea 
realizări, îndeplinind zi de zi, in 
mod exemplar, sarcinile de plan 
și angajamentele asumate, iși 
reafirmă, cu înaltă conștiință 
comunistă, adeziunea lor fierbin
te la proiectele Programului 
partidului și Directivelor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R. 

au îndeplinit planul 
ai cincinalului

plimentare de 54 milioane lei. 
Remarcabil este, de asemenea, 

succesul îndeplinirii pină la 1 
septembrie a sarcinilor de plan 
pe cei 4 ani din actualul cinci
nal de către 19 întreprinderi 
industriale sibiene de nivel re
publican : printre acestea : ,.Au- 
tomecanica", „Emailul roșu , 
„Vitrometan**  din Mediaș, „In
dependența**  și „Flamura roșie" 
din Sibiu ș.a.

președintele Leone, cu primul mi
nistru, cu membrii guvernului, cu 
un număr mare de oameni poli
tici, de afaceri, de știință, de cul
tură au constituit un moment im
portant în relațiile dintre Româ
nia și Italia. înseși vizita și do
cumentele pe care le-am adoptat 
în comun demonstrează necesita
tea și posibilitatea colaborării largi 
dintre România și Italia și — avînd 
în vedere că sîntem țări cu orîn- 
duiri sociale diferite și, din pă
cate, facem parte și din două 
blocuri militare deosebite — ara
tă că. în ciuda acestor apartenen
țe, este posibil să se dezvolte o 
colaborare largă atunci cînd țări
le respective, așa cum este cazul 
Italiei și României, sînt animate 
de dorința de a coopera, de a con
tribui la realizarea unei colabo
rări multilaterale între toafe sta
tele, la accentuarea politicii de 
destindere, care corespunde intere
selor întregii lumi. De aceea, con
sider că trebuie intensificate e- 
forturile României și Italiei, atît 
în ce privește colaborarea bilate
rală — pentru care apreciez că e- 
xistă bune condiții și în continua
re — cît și contribuția țărilor 
noastre la securitatea europeană, 
la soluționarea marilor probleme 
internaționale, în interesul tuturor 
popoarelor, al cauzei păcii șl 
colaborării internaționale.

Aș dori, în încheiere, să urez în
tregului popor italian multă pros
peritate și fericire.

8i a Republicii Ruandeze 
de a-și aduce pe mai de
parte contribuția la cauza 
luptei popoarelor împo
triva colonialismului si 
neocolonialismului. pentru 
împlinirea aspirațiilor lor 
de progres si o viată mai 
bună, precum și i? edifi
carea unui climat de pace 
Si securitate, de colaborare 
in întreaga lume.

întrevederea s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cor
dială. de prietenie.

apreciat că extinderea con
lucrării in diferite sec
toare de interes comun co
respunde dorinței celor 
două țâri de a colabora 
tot mai slrins, de a con
tribui in acest fel la afir
marea climatului de coope
rare și înțelegere pe con
tinentul european.

Două noi produse 
realizate de 

constructorii de mașini
BRAȘOV (Corespondentul „Scin- 

teii", Nicolae Mocanu). — In aces
te zile, constructorii de mașini din 
Brașov au raportat două noi suc
cese : omologarea prototipului trac
torului de 80 CP destinat mecani
zării lucrărilor cu volum mare din 
agricultură (cultură mare) si însu
șirea in fabricație a unui nou auto
vehicul din familia ROMAN — au
totractorul 12 215 DFS.

Noul tractor de 80 CP — a cărui 
fabricație va începe încă in acest 
an, la întreprinderea de tractoare 
— se va produce in două variante : 
cu 2 și 4 roți motoare, ambele va
riante fiind prevăzute cu cite 16 
trepte pentru mersul inainte și 4 
trepte pentru mersul înapoi. Trac
torul va mai fi echipat cu un re- 
ductor hidraulic pentru controlul 
torței și poziției de lucru, cu o pri
ză de putere cu 540 rotații pe minut 
sau 1 000 rotații pe minut, care poa
te fi independentă sau sincronă. 
Datorită concepției lor constructive 
avansate și randamentului lor, trac
toarele U-800 și U-800 DT se situ
ează la nivelul celor mai reușite 
tractoare, din clasa respectivă, fa
bricate pe plan mondial.

Autotractorul 12 215 DFS, care 
este fabricat la întreprinderea de 
autocamioane, are o sarcină portan
tă pe șa de 12 tone, puțind tracta 
o greutate totală rulantă a autotre
nului pină la 38 tone. El poate fi 
echipat cu cabină normală sau ca
bină lungă cu două cușete. Este 
primul autovehicul românesc desti
nat special pentru a fi utilizat in 
transporturi internaționale. Un 
prim lot din aceste autovehicule a 
fost livrat recent in Pakistan.

Proiectul Programului P. C. R. pe masa ta de lucru

CITEȘTE, STUDIAZĂ, 
SPUNE ȚI CUVINTUL!

9 Redactorii și corespondenții „Scînteii" relatează: pretutindeni, interes deosebit 
față de importantul document 9 în toate organizațiile de partid-măsuri pentru 
sprijinirea studiului, pentru organizarea și stimularea dezbaterilor 9 Fiecare 
comunist - propagandist al ideilor Programului 9 Dezbateri însoțite de fapte: 
îndeplinirea exemplară a angajamentelor în cincinal © „Odată cu studierea 
Programului, lucrările celui de-al Xl-lea Congres au și început", declară un profesor, 

universitar din Cluj © O idee omniprezentă în scrisori.

Continuă să ne sosească la redacție, de pe întreg cu
prinsul țării, relatări ale redactorilor și corespondenți
lor, scrisori ale cititorilor, informîndu-ne asupra însu- 
flețitoarei atmosfere generate de publicarea Programului 
Partidului Comunist Român, asupra puternicului interes 
cu care marea obște a patriei noastre socialiste a luat 
cunoștință de importantul document, proiect de însem
nătate istorică al înaintării României pe drumul luminos 
al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, al 
comunismului. Pretutindeni, momentul primului con
tact cu Programul, emoționant prin amploarea și inten
sitatea lui, s-a convertit, în mod firesc, în începutul unei 
perioade de studiu, de aprofundare a fiecărui capitol, 
de nuanțare a fiecărei idei.

Fiecare capitol - capi
tol de teorie și practică 
revoluționară. Azi- cind pr°- 
iectul Programului se află de ci- 
teva zile ne masa noastră de stu
diu. vin și gindurile mai adinei, 
privirile mai cuprinzătoare, con
cluziile mai aprofundate. Ni se par 
sugestive, în acest sens, cuvintele 
secretarului unei organizații do 
partid de la uzinele ..23 August" 
din Capitală. Anghel Rumeliolis :

— Din prima pagină, chiar din 
primele rinduri. am avut sentimen
tul de certitudine, de profund ade
văr. Se spune limpede că Progra
mul Partidului Comunist Român se 
întemeiază pe experiența noastră 
revoluționară, pe forța ideologică a 
marxismului — si știm că tot ce 
izvorăște din acest mare adevăr al 
enocii noastre nu poate fi decit 
deschizător de noi drumuri.

Sau reflecția lui Marcel Ion Chi
tea, turnător-formator la întreprin
derea de autocamioane din Br șov :

— Așteptam rcest document cu 
mare interes. încă de cind am ci
tit cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceavs"- • : la ultimi plenară. Și a- 
cuni. iată.—1 pe masa de lucru a tu
turor. Fiecare capitol — un capitol 
de istorie. De istorie parcurși si de 
istorie viitoare, care jalonează căi
le. linia generală, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. de înaintare a României 
pe calea comunismului. Documn-.il 
este unâ dintre cele mai convim’â- 

i toare dovezi ale gindirii marxi te 
creatoare, ale capacității de analiză 
si previziune a partidului nostru, 
a secretarului său general care a 
avut rolul hotărî tor in elaborarea 
acestui document.

Oameni de cele mai diverse ca
tegorii si virste. adincindu-se in 
lectura Programului, ii descoperă 
treptat dimensiunile politico si i- 
deologice. sensurile revoluționare 
de mare profunzime. Si ne declară, 
asemeni profesorului Alexandru 
Maniu de la Universitatea din Bra
sov : . .— Duminică m-am dus de dimi
neață la chioșc să- cumpăr ziarul, 
deși sînt abonat la „Scinteia". Dar 
abonamentul îmi sosea citeva ore 
mai tirziu. Timp care conta la ne
răbdarea mea. Acum au venit mo
mentele de meditație, de reflecție. 
Studiind, mi-am dat seama că este 
vorba despre o operă vastă, in care 
se concentrează, de fapt, decenii de 
gindire și cristalizare ideologică, de 
luptă revoluționară victorioasă. E 
un document care se cere studiat, 
ca un tratat științific, mult timp 
de acum incolo.

De la catedră sau de la strung, 
gindurile oamenilor încearcă să pă
trundă. cu aceeași seriozitate, com
plexitatea documentului care cu
prinde, cu mijloacele sintezei știin
țifice, întreaga existență, trecută și 
viitoare, a poporului român.

„Am avut de acum răgaz să mă 
edific cit de cit asupra amplului 
Program al partidului prezentat,
nouă pentru dezbatere. Este pentru 
prima oară cind văd un document 
programatic al partidului atit de 
unitar, de complex și de profund 
in același timp. Extrem de sinte
tic. dar foarte clar, sînt prezentate 
strategia și orientările tactice ale 
partidului, in diferitele etape de 
lupta și împliniri". ne spune Ștefan 
Popescu, muncitor la uzinele 
„1 Mai“-Ploiești.

„încă de la prima lectură mi-am 
dat seama că ne aflăm pentru întîia 
oară in fața unui program com
plet — ideologic, teoretic si politic 
— al partidului și care aduce o 
contribuție esențială la dezvoltarea 
creatoare a marxismului. Pot spune 
că la fiecare reluare a studiului ii 
găsesc noi și importante atribute, 
primul si esențialul fiind, după 
mine, acela că partidul nostru este 
marele arhitect al României — 
autorul grandiosului edificiu al re
voluției victorioase, al înaintării 
spre comunism". Sînt primele rin
duri fierbinți, așternute pe caietul 
său de studiu de către arhitectul 
Christian Ehrlich din Sibiu.

Iată și alte ginduri înaripate, 
înscrise pe o margine a ziarului 
care publică documentul așezat la 
locul de cinste in biblioteca scriito
rului :

„Ca om de litere nu pot să nu 
observ -că ideile și structura ge
nerală a Programului capătă cu 
atit mai multă forță ideologică cu 
cit expresivitatea stilistică și preci- 

k________________  

zia frazelor sale sînt fără cusur. 
Este o fericită îmbinare intre fond 
și formă. Prin puterea sa de con
vingere, prin valoarea sa operantă, 
lectura Programului a lucrat asupra 
mea cu aceeași intensitate ca și 
atunci cind. in adolescență, prin 
clasele mijlocii de liceu, am luat 
pentru prima oară cunoștință de 
textul Manifestului Comunist. Pro
funzimea de idei, gindirea clară și 
expresivă dau de pe acum acestui 
important document o valoare cla
sică". Semnat : scriitorul George 
Bălăiță. Dar ii pot urma, desigur, 
nenumărate alte semnături ale celor 
care aprofundează Programul.

Astăzi, relatări din București, Brașov, 
Ploiești, Sibiu, Bacău, Hunedoara, 
Satu-Mare, Cluj, Borzești, Drăgă- 
nești-Vlașca, Teslui și vîrful Toaca 

(Cota 1904)

Înîreaga țară — un am- 
fileairu ti studiului poii- 
tico-social. Un ®n>“»ea‘ru a 
cărui organizare metodică a izvorit 
spontan, din prima clipă, din dorin
ța milioanelor de „cursanți" — oa
menii muncii din întreaga țara. De 
pildă, iată ce ne-a relatat lăcătușul 
Todirițâ l’anail, șef de brigadă, se
cretar al comitetului de partid al 
secției montai de la „Semănătoa
rea" din Capitală :

— încă de luni dimineața, mulți 
muncitori, membri și nemembri de 
partid, au venit să mă întrebe cum 
vom organiza studierea și dezbate
rea Programului. O primă discuție 
a trebuit deci s-o avem in pauza 
de la prinz, la locurile de muncă. 
Agitatorii au ascultat sugestiile oa
menilor privind felul de organizare 
a dezbaterilor, propunerile lor in 
privința agitației audio-vizuale, a 
materialului de studiu. Acestor pro
puneri le vom da curs imediat.

Despre dezbateri similare ne-au 
vorbit și tehnicianul Avei Tamaș, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid de la „1 Mai" Ploiești 
(„în pauza de prinz, împreună cu 
colectivul de la Mecanică 5, am sta
bilit principiile de studiu și am re
partizat primele sarcini agitatorilor. 
Pină seara, programul nostru de 
activitate a și fost afișat") și mai
strul Nicolae Avramescu, secretarul 
comitetului de partid de la oțelâria 
electrică a C. S. Hunedoara („Chiar 
de azi, in urma propunerii carpeni
lor, pe baza planului, trecem la stu
dierea și dezbaterea documentului 
in mod organizat, pe schimburi").

Sint mărturii ale interesului ma
jor pe care organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii il 
acordă acestui studiu, utilității lui 
esențiale pentru activitatea lor de 
zi cu zi.

Programul - instru
ment de lucru. Este ideM 
sub semnul căreia ne-a vorbit, la 
Institutul iudețean de proiectări din 
Satu-Mare. si Ștefan Silveg, ingi- 
ner proiectant :

— Avem in față rodul unui uriaș 
efort de gindire și elaborare, care 
se cere asimilat in profunzime, me
todic. De aceea, organizația noastră 
de partid a inițiat un amplu plan 
de studiu la care sint chemați să 
participe toti lucrătorii. însuflețiți 
de gindul că in Program sint pre
figurate și roadele muncii lor vii
toare : siluetele construcțiilor de 
oțel și beton, care vor întineri și 
înflori, mereu Sătmarul nostru mi
lenar.

Și iată. în aceeași idee, cuvintul 
unui oștean : lt. col. Ilie Boțea, 
pilot cl. I :

— Cu nețărmurită mindrie am 
recunoscut în prevederile proiectu
lui de Prograțn stilul energic și cu
tezător ce caracterizează întreaga 
gindire și activitate a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, președintele 
țării, comandantul suprem al forțe
lor noastre armate. Studierea pro
iectului de Program constituie 
pentru întreaga escadrilă ce o co
mand un îndemn înflăcărat de a 
adăuga noi succese rezultatelor 
foarte bune obținute pină in pre
zent la aplicațiile tactice, la toate 
exercițiile și antrenamentele de 
specialitate.

Profesorul universitar dr. Virgil 
Cimpeanu din Cluj, președintele 
Comitetului județean de luptă pen
tru pace, ne declară :

— Citind importantul document, 
în mod firesc am stăruit la început 
asupra părții a XTI-a, cea referi
toare la politica externă a Româ
niei, politică de pace și colaborare 
cu toate țările, indiferent de. orin- 
duirea socială, pe baza principiului 
subliniat in Program : ....socialis
mul și pacea sint indisolubil legate 
intr-o unitate dialectică". în activi
tatea comitetului nostru vom folosi 
cu stăruință acest principiu, după 
cum vom aprofunda întreaga bo
găție de idei a Programului in tot 
ce întreprindem noi, comuniștii, 
pregătindu-ne pentru Congres. De’ 
altfel, odată cu apariția proiectelor 
de Directive și Program, consider 

că dezbaterile Congresului al Xl-lea 
al partidului au și început...

Elementele și mijloacele de stu
diu sint prezente, din primele zile, 
in întreaga țară, căpătind amploare, 
curs organizat, perspectivă. La Ba
cău, tovarășul loan Ichim, prim- 
secretar al comitetului municipal 
de partid, ne-a spus :

— Am organizat, in întreprinderi și 
instituții, la cabinetele de științe 
sociale și la punctele dezinformare, 
la casa de cultură, la cluburi și 
cămine culturale un amplu pro
gram de popularizare : conferințe, 
expuneri, simpozioane, consultații, 
seri de întrebări și răspunsuri. Toți 
cetățenii municipiului nostru vor 
avea astfel posibilitatea să aprofun
deze importantul document.

Toți cetățenii unui colectiv, ai 
unui municipiu, toți cetățenii țârii. 
Iată-ne la cabinetul de științe so- 
cial-politice al Comitetului de 
partid al sectorului 7' din Bucu
rești. Intr-o sală de studiu special 
amenajată, datele din proiectul ■ de 
Directive ale Congresului al 
Xl-lea au căpătat expresie grafică 
in scheme. in grafice sugestiv 
concepute : producție, comerț ex
terior, nivel de trai...... Li se Vor
adăuga in curind cele extrase din 
proiectul Programului — ne-a in
format Dumitru Rusnac, directorul 
cabinetului’. Dispunem, de aseme
nea. de o considerabilă forță pro
pagandistică : 80 do lectori in ca
drul Colectivului obștesc, cărora li 
se adaugă cele 55 de cabinete din 
întreprinderile și instituțiile secto
rului, cu un efectiv de aproape 
5000 de propagandiști și agitatori".

Iată-ne la întreprinderea de ma
șini electrice București. Aici tra- 
satoarea Lina Ariton, difuzor vo
luntar al ziarelor abonaților din 
secție, se mindreș'te a fi fost, cu 
trei zile in urmă, intîiul agitator 
„pe probleme de Program", la lo
cul de muncă. Acum, dezbaterile 
din pauzele de prinz. organizate 
din prima zi de colectivele cu 
munca politică de masă, sint frec-, 
vente. Ele prefațează acțiunea 
denumită „O zi — o problemă", 
vi zi nd clarificarea, in fiecare zi. a 
cile unui capitol din document. 
Acțiune care, ne spune tinăra agi
tatoare, „este numai un punct din 
planul secției noastre, prin care ne 
spunem cuvintul asupra Programu
lui".

O zi, o problemă, o întreprin
dere... Iată-ne la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București. Ion 
Velniciuc, locțiitor al secretatului 
comitetului de partid, ne infor
mează :

— Avem un plan amplu, repar
tizat pe organizații de partid și ti
neret, pe grupe sindicale. Dar in 
toate colectivele sarcina principală 
este : căutarea de jioi forme — cit 
mai eficiente, cit mal originale — 
prin care să facem ca Programul 
să fie cit mai bine însușit, iar 
propunerile oamenilor să fie cit mai 
repede cunoscute. Practic, și din 

acest punct de vedere colectivele 
noastre sint in întrecere. Se poate 
vedea in fabrică : nu este loc in 
care să nu fie expus textul publicat 
în ziar. De asemenea, se află în 
lucru un bogat material de agitație 
vizuală. Ca să nu mai vorbim șl 
de emisiunile stației de amplificare 
difuzate — după*  plan — in timpul 
pauzelor... Această primă săptămină 
înseamnă pentru noi nu numai 
lansarea planului de studiere a 
Programului, ci si pătrunderea în 
miezul obiectivelor lui. Pină la 
congres mai sint 84 de zile — și 
vrem să fie zile cit mai pline. Zile 
de muncă și de studiu.

„Principala noastră 
contribuție la dezbatere : 
fflptcfe". 0 realitate care se 
cere subliniată : forma principală 
de manifestare a sentimentelor ce
lor ce muncesc față de Programul 
partidului il constituie faptele. Fap
tele. de muncă închinate îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor și angaja
mentelor pentru realizarea cinci
nalului inainte de termen.

...Iată o scurtă secvență hune'do- 
reană : la gura cuptoarelor elec
trice dc 50 de tone, prim-topi torul 
Constantin Mazilit, maistrul Cornel 
C'rișan și alți cițiva oțelari discută. 
Se schimbă păreri, se fac compara
ții. se vorbește insistent despre pro
ductivitate, despre eficiență. Bine
înțeles. cu referiri concrete la pro
pria muncă. Propriul randament se 
dovedește încă de pe acum in plină 
ascensiune : peste 7 000 tone oțel 
electric suplimentar numai în pri
mele 8 luni ale acestui an. Și a- 
proape 4 milioane’ și jumătate de 
lei economii la prețul de cost...

— Programul ne conduce departe. 
Nu-i timp de pierdut. Dacă pornim 
la drum chiar din clipa asta, o sâ 
facem tot ce scrie aici, e sigur !

...Marți, la instalația de cracare 
catalitică din combinatul de la Bor
zești, maistrul Nicolae Șerban ii 
spunea corespondentului nostru :

— N-am, in instalație, nici un 
om lipsă, nici o intirziere. Am ci
tit cu toții Programul și primul 
lucru pe care l-am înțeles a fost 
că trebuie. încă de acum, de azi, 
să ne vedem cit mai bine de mun
ca noastră. Un pas am făcut. In
stalația este perfect coordonată și 
o să dăm azi 100 de tone de ben
zină in plus...

Așadar-, de la o primă lectură Ia 
studiu aprofundat și, incă din pri
ma clipă, la faptă.

— Eu lucrez in zootehnie — ne 
spune țăranul cooperator Gheorghe 
Donea din Drăgănești-Vlașca (Te
leorman) — sector care, așa cum 
se spune în proiectele de Directive 
și Program, o să aibă o dezvoltare 
vertiginoasă. Asta mă face să mă 
gindesc cit se poate de serios la 
răspunderea ce mă așteaptă. Am de 
învățat căci, așa cum am înțeles, o 
să lucrăm in regim industrial. Nu-i 
glumă !

— Subscriu din toată ființa mea 
— ne vorbește cu emoție coopera- 
toarea. șefă de echipă. Floarea Ve
dere din Teslui (Olt). Cu tot ce pot 
am să contribui pentru ca și noi 
țăranii să îndeplinim ce se prevede 
pentru un viitor atit de frumos...

Floarea Vedere — un nume ca o 
metaforă — este, prin ceea ce gin- 
dește, prin simplitatea și sincerita
tea deciziei sale, ea însăși un sim
bol al zborului de gînd și faptă, al 
spiritului de emulație și îndemn 
spre o muncă tenace, sădit in su
fletele milioanelor de constructori 
ai României viitorului comunist, de 
Programul-țel, de Programul-călău- 
ză, de Programul-poem.

★
Am. cuprins în acest reportaj o 

parte infimă din mărturiile care 
reflectă marele interes al întregii 
țări față de înaltele idei cuprinse 
in Programul partidului, dorința 
întregului popor de a studia in pro
funzime importantul document, de 
a participa la dezbaterea lui. Iată, 
în acest sens, un exemplu mărunt, 
desprins din atitea altele asemă
nătoare, dar avînd, în lumina a- 
cestor zile, valoare de simbol. Du
minică, la poalele Ceahlăului, a 
fost recepționat de pe piscuri, de 
pe virful Toaca, de la Cota 1904, 
un singur mesaj-radio. Venea din 
partea meteorologului Virgil Du
mitrescu și exprima dorința aces
tuia de a i se reține neapărat un 
exemplar din „Scinteia" care in
sera Programul. Dorință care i-a 
fost îndeplinită mai repede decit 
s-ar fi așteptat : după numai citeva 
ore de la primirea mesajului, un 
cărăuș „cu misiune specială", Pe
tru Năfăreanu, ducea, spre cel mai 
înalt pisc al Carpațllor moldoveni, 
Programul partidului. Uh urcuș a- 
vind el insuși valoare de simbol. 
Pentru înălțimile spirituale pe ca
re le urcă in aceste zile, însuflețiți 
de înaltul document, toți fiii pa- ! 
triei noastre. Un urcuș spre înăl
țimile viitorului comunist.

Reporterii și corespondenții 
„SCÎNTEII"

_________________________
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VIZITA ÎN ROMÂNIA fi PREȘEDINTELUI HAFEZ EL-ASSAD
Dupâ prima rundâ a convorbirilor oficiale româno- 

siriene la nivel înalț, care au evidențiat dorința ambelor 
pârii de o adinei si dezvolta raporturile de colaborare 
multilaterala, președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad au părăsit Palatul Republicii, îndreptin- 
du-se, într-o mașina deschisâ, spre marele ansamblu urba
nistic Titan-Balta Alba.

La vizita în Capitala au luat parte tovarâșii Manea 
Mânescu, prim-ministru al guvernului, Emil Drâgdnescu, 
viceprim-ministru, Gheorghe Cioara, primarul general al 
Capitalei, alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea Abdoul Halim Khaddam, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe, și olte personalități care îl însoțesc pe șeful statu
lui sirian.

La Expoziția realizărilor 
economiei naționale

De-a lungul largilor artere de 
circulație ale orașului, cetățenii 
Capitalei salută cu deosebită însu
flețire pe conducătorii de partid și 
de stat ai României și Siriei, ma- 
nifestindu-și deplina satisfacție

In mijlocul locuitorilor
marelui ansamblu
urbanistic Titan

Aceleași sentimente sînt expri
mate și de locuitorii cartierului 
Titan, odată cu mîndria de a în
fățișa înalților oaspeți sirieni, prin 
înseși condițiile lor de viață, ni
velul de civilizație socialistă la 
care s-a ridicat România în cei 30 
de ani de libertate. Ilustrare vie a 
realizărilor- poporului nostru pe 
drumul socialismului, a grijii per
manente a partidului și statului 
pentru oameni și bunăstarea lor, 
ansamblul Titan este prezentat, 
prin intermediul unei machete, cu 
prilejul unei scurte opriri pe care 
cei doi șefi de stat o fac la in
tersecția dintre bulevardele Leon- 
tin Sălăjan și Lucrețiu Pătrâșcanu. 
Explicațiile sînt date de arhitec- 
tul-șef al Capitalei, Mircea Dima, 
care prezintă stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare ale 
acestui complex urbanistic — cel 
mai reprezentativ pentru amploa
rea construcțiilor de locuințe și 
social-culturale din București. 
Cei peste 210 000 de locuitori ai 
cartierului dispun astăzi nu numai 
de apartamente confortabile, ci și 
de numeroase edificii de cultură, 
învățămînt și de ocrotire a sănă
tății, de baze sportive și de agre-

Printre muncitorii
și tehnicienii

de la întreprinderea
„23 August"

A doua parte a vizitei a fost con
sacrată cunoașterii de către oaspe
ții sirieni a unor aspecte ale ex
perienței României socialiste în 
făurirea unei industrii modeme, 
capabilă să realizeze produse de 
înaltă tehnicitate, competitive pe 
piața internațională. Întreprinderea 
„23 August", unitate industrială cu 
un profil divers, este, din acest 
punct de vedere, deosebit de sem
nificativă pentru nivelul la care a 
ajuns industria românească.

Sosirea președintelui Nicolae 

Cel doi președinți sint salutați pretutindeni cu stimă și căldura Intr-una din secțiile întreprinderii bucureștene

față de bunele relații de prietenie 
româno-siriene, solidaritatea fră
țească cu poporul sirian, cu lupta 
sa pentru bunăstare și progres 
social.

ment O largă diversitate de uni
tăți comerciale, de alimentație 
publică și de servicii completează 
imaginea de ansamblu a acestui 
adevărat oraș.

întregul cartier a fost conceput 
într-o viziune modernă, fiind al
cătuit din microraioane de 3 000 
de apartamente. Realizarea com
plexului Titan într-o perioadă de 
timp relativ scurtă a fost posibilă 
datorită aplicării unor soluții in
dustriale, a unor tehnologii mo
derne în construcția blocurilor.

înaltul oaspete sirian se intere
sează de perspectivele construcției 
de locuințe din acest cartier și din 
Capitală. Președintele Nicolae 
Ceaușescu informează pe președin
tele Hafez El-Assad câ în viitorul 
cincinal se vor construi în Bucu
rești peste 150 000 de apartamente, 
iar în întreaga țară — 815 000, în 
afara locuințelor ce vor fi ridicate 
la sate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El-Assad vizi
tează apoi unul din magazinele 
alimentare de aici. Se apreciază va
rietatea mărfurilor, prezentarea lor 
atrăgătoare, condițiile și metodele 
de desfacere.

Ceaușescu șl a președintelui Hafez 
El-Assad la întreprinderea „23 Au
gust" a fost marcată de o entu
ziastă manifestare a sute de mun
citori, care scandau : „Ceaușescu— 
Assad" ! ; „România—Siria" !

Inalții oaspeți sînt salutați 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, de 
reprezentanți ai conducerii centra
lei și întreprinderii, ai organizației 
de partid.

Directorul general al întreprinde
rii, Alexandru Roșu, prezintă șefu-

La întreprinderea „23 August"

lui statului sirian profilul unității, 
în care lucrează peste 15 000 de 
oameni ai muncii, varietatea pro
duselor, precum și etapele de dez
voltare a uzinei, subliniind per
manenta grijă și îndrumare de 
care s-au bucurat din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
a vizitat în repetate rinduri acest 
important obiectiv al industriei 
Capitalei.

Parcurgînd apoi unele din ha
lele întreprinderii. președintele 
Hafez El-Assad a fost informat 
de preocupările colectivului pentru 
permanenta diversificare și mo
dernizare a producției, in primul 
rind a compresoarelor, echipa
mentelor de frînă, motoarelor Die
sel de diferite tipuri, care intră în 
profilul unității. Se remarcă fap
tul că „23 August" dotează, cu lo
comotive Diesel, căile ferate ro
mâne, în condițiile in care își spo
rește, anul acesta, exportul cu 
peste 58 la sută față de 1973. O 
deosebită impresie o produce hala 
de montaj a acestor puternice ma
șini, unde șeful statului sirian este 
invitat să pornească motorul uneia 
din locomotivele Diesel hidrau
lice de 1 250 CP, gata să fie livrată 
la export. Cu acest prilej, gazdele 
prezintă președintelui sirian schița 
unui tip de locomotivă Diesel, 
care va fi construit pentru Siria în 
cinci exemplare, în baza unui 
contract recent perfectat. Președin
tele Hafez El-Assad își exprimă 
satisfacția față de încheierea aces
tui acord, cere detalii suplimen
tare, se interesează de termenele 

de livrare. Oaspetele este informat, 
totodată, că, în luna trecută, au 
plecat în Siria, pentru instalații 
de foraj, șase motoare Diesel, fa
bricate de întreprinderea „23 Au
gust", o nouă dovadă grăitoare a 
cooperării fructuoase existente în
tre cele două țări.

După vizitarea sectoarelor 
de producție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintei^ Hafez 
El-Assad se opresc la cantina în
treprinderii, unde primesc infor
mații despre condițiile de lucru și 
de viață ale muncitorilor de aici, 
despre dotările social-culturale ale 
uzinei.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
vizita făcută, președintele Repu
blicii Arabe Siriene a notat în 
Cartea de onoare a întreprinderii : 
„Sînt deosebit de bucuros pentru 
tot ce am văzut și cunoscut în a- 
ceastă uzină, lucruri care reflectă 
progresul impetuos pe care l-a ob
ținut România în timpul construi
rii orînduirii sale socialiste, de- 
monstrînd posibilitățile largi ale 
omului de a-și construi o viața 
mai bună, posibilități ce tre
buie să existe în orice loc din 
lume, cu o singură condiție : 
eliberarea omului de întuneric 
și asuprire, singura cale prin care 
el poate să-și pună in valoare ca
pacitățile și să participe in mod 
efectiv, important, la împingerea 
înainte a mecanismului civilizației, 
pentru fericirea omenirii. Mulțu
miri tuturor muncitorilor din 
această uzină, felicitări din Inimă 
fiecăruia dintre ei, mulțumiri din 

nou pentru primirea călduroasă ce 
ne-a fost rezervată, salutări tutu
ror, în numele meu, al delegației 
mele, al muncitorilor din Siria, al 
poporului sirian".

Luîndu-și rămas bun de la gaz
de, șeful statului sirian a adăugat : 
Sintem fericiți să cunoaștem rea
lizările obținute de țara dumnea
voastră, progresul României este 
bun Și "pentru alte popoare, iar 
noi sintem dintre cei ce benefi
ciem de acest progres. Vă urez și 
mai multe succese, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Hafez El-Assad sînt din nou acla
mați’cu deosebită căldură. Mii de 
oameni ai muncii fac o manifes
tare vibrantă de atașament și dra
goste conducătorului partidului și 
statului nostru, de stimă și frăție 
față de înaltul reprezentant al 
poporului sirian prieten.

(Agerpres)

Marți după-amiază, președin
tele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, a fost oaspe
tele Expoziției realizărilor econo
miei naționale.

în cursul acestei vizite, înaltul 
oaspete a fost însoțit de tovarășul 
Emil Drăgănescu, viceprim-minis
tru al guvernului, de alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, Ab
doul Halim Khaddam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe, Mou- 
hammad Haydar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, și alte persona
lități care îl însoțesc pe șeful sta
tului sirian.

Primul obiectiv vizitat l-a con
stituit Pavilionul central al ,^EREN 
’74“, care grupează produse ale in
dustriilor constructoare de mașini, 
electrotehnicii și electronicii, opti
cii și mecanicii fine. Oaspeților le 
sînt prezentate cîteva dintre pro
dusele realizate în premieră de in
dustria românească în domenii de 
vîrf ale tehnicii : rotorul turbo- 
agregatului de 330 MW, gama de 
mașini-unelte cu comandă nume
rică, calculatoarele din generația a 
3-a, strungul carusel cu afișaj de 
cote pentru prelucrarea pieselor 
de mari dimensiuni, machetele in
stalației de foraj „F-500". Apre
ciind aceste performanțe tehnice, 
președintele Hafez El-Assad se in
teresează de însușirile tehnice ale 
exponatelor și perspectivele dez
voltării acestor ramuri. Gazdele

Vizitele
doamnei Anisse El-Assad
Marți dimineața, doamna Anisse 

El-Assad, împreună cu doamna Na- 
jat Khaddam, soția vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Arabe Siriene, a făcut o vizită 
la Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

Oaspetele au fost întlmpinate la 
muzeu de tovarășii Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, Constantin 
Tonescu, secretarul general al Aca
demiei.

Doamna Anisse El-Assad șl per
soanele care o însoțesc au poposi*  
in fața vestigiilor și mărturiilor is
toriei noastre milenare, admirind 
frumusețea artistică a obiectelor 
culturii neolitice de Cucuteni, a ce
lor din epoca daco-romană, operele 
de artă originale, de o deosebită 
varietate și extremă finețe, grupate 
în sala tezaurelor.

S-a vizitat apoi expoziția jubilia
ră închinată celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, expoziție 
deschisă in holul muzeului. Doam

Informează pe oaspeți că majori*  
1atea produselor expuse se fabrică 
in mod curent, în prezent aflin- 
du-se în pregătire agregate și u- 
tilaje similare, de capacități spo
rite și caracteristici superioare.

La pavilionul consacrat indus
triei energiei electrice, conducăto
rii sirieni iau cunoștință de sta
diul atins de energetica noastră șl 
se interesează de valorificarea 
potențialului hidroenergetic al ță
rii, de amenajările care se exe
cută sau se proiectează pe Dunăre 
și apele interioare ale țării. Tema 
folosirii complexe a resurselor de 
apă reține în mod deosebit atenția 
oaspeților și la pavilioanele rezer
vate agriculturii. Președintele Ha
fez El-Assad apreciază favorabil 
faptul că în centrul preocupărilor 
specialiștilor noștri se află valori
ficarea concomitentă a apelor pen
tru irigații, navigație și producția 
de energie electrică.

Sint vizitate apoi standurile In
dustriei ușoare, ale cooperației 
meșteșugărești și de consum, ale 
economiei' forestiere.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
președintele Hafez El-Assad și-a 
manifestat bucuria de a fi putut 
cunoaște aceste realizări, a elogiat 
activitatea organizatorilor, care au 
reușit să ofere o imagine pregnan
tă a succeselor obținute de Româ
nia în dezvoltarea multilaterală a 
economiei, urînd poporului român 
noi progrese în acest domeniu.

(Agerpres)

na Anisse El-Assad s-a oprit cu In
teres in fața mărturiilor care infă- 
țișează principalele momente ale 
luptei poporului român, in frunte 
cu comuniștii, împotriva fascismului, 
evenimentul istoric al insurecției 
naționale antifasciste armate, dez
voltarea multilaterală a României 
in anii socialismului, politica exter
nă a țării noastre consacrate păcii 
și '-colaborării internaționale.

■Ar

în cursul după-amlezil, doamna 
Anisse El-Assad a vizitat pavilioane
le industriei ușoare, ale cooperației 
meșteșugărești și de consum de la 
„EREN ’74“, unde a avut prilejul să ia 
cunoștință de realizările țării noas
tre în domeniul confecțiilor și trico
tajelor, de bogăția și frumusețea tra
diționalei arte populare românești. 
Doamna Anisse El-Assad a elogiat 
calitatea și Însușirile funcționale și 
estetice ale miilor de produse pre
zentate aici, adrcsînd călduroase fe
licitări creatorilor acestor frumoase 
articole.
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I FAPTUL! 
'DIVERS;
I “—------- 1
I Recorduri
cinegetice

j Vânătorii blstrițml se mirt- ’

I drese cu numeroase recorduri I 
cinegetice, fiind și deținători a I 
nu mai puțin do 63 de medalii I 
d' aur ..vinatc" in confruntările * *

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Elisabeta I — 19,30, (la Mu
zeul Curtea Veche) : Timpul șl 
piatra. Spectacol de sunet și lu
mină — 20
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Amintirea 
scriitorilor. Spectacol de sunet șl 
lumină — 20.
• Teatrul Giulești (in Parcul He
răstrău, Ungă Expoflora) : Nopți 
de vară. Spectacol de sunet și 
lumină — 20.
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasilescu" : Școala blrfell- 
lor — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Pardon...
scuzați... bonsoar 1 — 19,30, (gră

Icu „ochitorii* 4 din alte țări. Ca I 
să se mindreascâ și față de | 
„conjudețenii" lor, ci și-au adu-

Inat cele mai reprezentative tro- I 
fee intr-o expoziție deschi- I 
să la Bistrița, în afară de • 
blănuri de urși, lupi și i 

I vulpi, citeva coarne de cerb I 
I impresionează prin mărimea $1 | 
I frumusețea lor. Nu lipsesc nici 
. unicatele, de domeniul curiozi- I 
I tații, intre care o blană de mis- I 
| tret alb si alta de pisică sâlba- • 
■ tică albă. Conform calculului 
I probabilităților, asemenea blă

nuri apar o dată la circa 10 000 
d- cazuri. Iată de ce ne-am gin-

• dit c& e cazul să-i felicităm pe 
I toți... dintr-un foc.

| Tezaurul
• de la 
' Suceava
Iîn cadrul unor investigații 

făcute in perimetrul Curții .

I Domnești de la Suceava, care I 
datează de la începutul domni- I 
ti lui Alexandru cel Bun, ar-

Ihcologii au descoperit un nou I 
și important tezaur. El este al- I 
cătuit din 4 brățări. 3 aplice și | 
un colier de mărgele din chili-

Ilimbar și os. Potrivit apreeie- I 
ni specialiștilor, tezaurul da- I 

1 izâ din secolele VI—VII. re- I 
prezentind incă un argument 
al continuității populației au
tohtone pe aceste meleaguri.

O viață 
pentru 
69 de lei!

Anul trecut, Gh. Macovei. cio
ban la C.A.P. din comuna Strun
ga — Iași, s-a luat la harfă cu 
Emil Apetri din aceeași comu
nă. De la ceartă au ajuns la 
bătaie. Emil Apelri l-a dat in 
judecată pe Macovei și Maco
vei a fost condamnat la 7 luni 
închisoare și obligat să-i plă
tească lui Apetri 69 de lei. chel
tuieli de judecată. După execu
tarea pedepsei, Macovei s-a dus 
să-i plătească lui Apetri cei 69 
de Ici. Cei doi, ..imnăcaii". s-ou, 
înțeles să meargă- Itf resfburanA 
tul din comună șk să le Iaca 
de petrecanie, frățește, celor 69 
de lei. La sfirșit, supărat că 
plătește numai el. Macovei a 
scos cuțitul și... Acum se află 
din nou arestat, pentru crimă.

Anexă
la un control

Inspectoratul județean Sălaj 
al Ministerului de Interne a e- 
fectuat un control in sec
ții anexă din cooperative a- 
gricole, cooperative de consum 
și primării din județ. Din cei 
143 de șefi de unități controlați, 
17 au fost depistați cu infrac
țiuni de delapidare. Un exem
plu : șeful secției cizmărie din 
satul Hida, G. Gabriel. ..a pus 
mina" pe 18 459 lei proveniți 
din... manoperă. $1 încă unul : 
L. Budai, șeful secției timplârie 
de la C.A.P. Boghiș, își dăduse 
„la rindea11, pe cont propriu, 
materiale in valoare de 15 000 
lei. Probabil că. fiind vorba de 
secții anexă, cei 17 șefi de uni
tăți s-or fi gindit că n-ar strica 
să-și „anexeze11 o parte din ve
nituri. Drept care, in respecti
vele dosare de trimitere in ju
decată li se „anexează11 acum 
toate actele de rigoare.

Joacă 
periculoasă

Trenul personal 1 563 circula 
normal, ca de obicei, intre sta- 
țiile C.F.R. Caransebeș — Balta 
Sărată. La un moment dat. o- 
chiul atent al mecanicului loco
motivei a zărit o grămăjoară 
de pietre pe linie. Suficiente 

Ispre a provoca un nedorit eve
niment feroviar. Intr-o clipă, 
mecanicul a redus viteza, apoi Ia pus frină. Un scrlșnet de roți 
și garnitura trenului s-a oprit. 
Mecanicul a degajat linia și a 
pornit grăbit, mai departe, spre 

Ia recupera din intirziere. An
cheta a stabilit că pietrele fu
seseră puse pe linie „din joacă" 

Ide către un minor. M. S., din 
Caransebeș. O „joacă“ pericu
loasă. care s-ar fi putut solda 
cu consecințe grave.

I Nu vă 
| lipsește 
| o remorcă ?

IPe șoseaua E—20, care duce 
de Ia Bacău spre Roman, la 
ieșirea din satul Dumbrava, se 
află o remorcă de mare tonaj 

Icu numărul de Înmatriculare 
33—B—202. O remorcă abando
nată aici de vreo două săptă- 

. mini, de un șofer bucureștean. I De ce o fi abandonat-o tocmai 
| aici și, mai ales, de ce nu se 
•, sinchisește nimeni de dispariția 
Iei. nu se știe. Ceea ce se știe 

precis e că in remorcă se află 
subansamble pentru construcția 
unui bazin metalic. Cine știe ceI întreprindere din țară — și de 

I cind — le-o fi așteptind ?

I
I

I

L
Rubricâ redoctotâ de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii"

SEPTEMBRIE PE ȘANTIERE
Dintre multiplele probleme caro 

confruntă șantierele Investițiilor pro
ductive. cva mal complexă și. lot- 
odală. cea mai actuală. In acest tri
mestru. este grăbirea montajului ma
șinilor $i utilajelor tehnologice cu 
care sini echipate noile capacități in
dustriale. Primul argument ni-l ofe
ră programul de intrări in funcțiu
ne. stabilit pentru această perioadă, 
a cărui esențială caracteristică este 
numărul deosebit do marc de ..pre
miere’1 productive. Numai Trustului 
de montai pentru utilai chimic din 
București — e drept, cea mai pu
ternică unitate dc acest gen din țară
— ii revine sarcina sâ participe, in
tr-o măsură hotăritoare. la crearea 
condițiilor dc finalizare pentru 46 
noi capacități si obiective importante
— majoritatea din industria chimi
că. La această cifră sc adaugă alte 
zeci de capacități din industria con
structoare de mașini, metalurgia, in
dustria lemnului si a materialelor do 
construcții ele., care potrivit preve
derilor. urmează să intre in produc
ție in cel mai scurt timp.

Dacă ținem seama că. pe cele mal 
multe șantiere, lucrările de construc
ții si montai sc află intr-un stadiu 
avansat, că no altele — pentru tre
cerea cu succes a examenului de pu
nere in funcțiune — mai este da 
montat un volum destul dc mare de 
echipamente tehnologice, ne putem 
face o imagine destul de cuprinză
toare asupra sarcinilor și direcției 
principale dc acțiune in această 
lună : ritm dc lucru rapid, in crește
re de la o zl la alta, calitate irepro
șabilă a lucrărilor, indiferent câ este 
vorba dc montarea unor utilaje dc 
zeci si sute de tone sau de diferite 
piese mărunte.

Este pozitiv faptul că — prin buna 
organizare — constructorii si monto- 
rii au devansat cu multe luni ter
menele dc punere in funcțiune la o 
scrie de rapacități planificate să in
tre in circuitul producției materiale 
in cursul trimestrului III. Analiza a- 
tentă a acestor succese — înregistra
te. printre altele, la secția pentru 
piese turnate din fontă de la între
prinderea metalurgică din Bacău, in
stalația de gumacid B din cadrul 
Grupului industrial petrochimic Bor- 
zești. instalațiile de azot si oxigen 
din Constanta, noua capacitate des
tinată producerii uaraxilenilor de pe 
platforma petrochimică ploieșteană
— relevă o experiență valoroasă, care 
se cere preluată neîntârziat si pe ce
lelalte șantiere. Nu ne referim 
numai la strinsa conlucrare in

Frumusețea geogrufiei 
spirituale & socialismului

Expoziția de artă plastică închi
nată celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub domina
ția fascistă, intr-o selecție bogată, 
deși severă — care a extras din pes
te 1 600 de lucrări propuse juriului 
de către artiștii din toată tara doar 
circa 500 opere de pictură, sculptu
ră. grafică si artă decorativă, alcă- 

. tui nd in prezent conținutul mai mul-; 
tor localuri ’ de expoziție (sălilor, 
Dalles-ului. Galeriei noi din strada 
N. Iorga, noului Teatru Național. 
Ateneului) — reprezintă, așa cum se 
exprimă în prefața catalogului pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
pictorul Brăduț Covaliu, o amplă ma
nifestare. completată de fapt prin 
multiplele expoziții județene care i 
se alătură, menite toate să „con
semneze, cu dragoste și cu profund 
atașament, omagiul adus de crea
torii noștri realităților <le azi ale 
României socialiste. întregului popor 
român1'.

Demonstrind o dată mai mult mo
dul specific de evoluție a artei ro
mânești. conspectarea manifestărilor 
plastice omagiale este capabilă să a- 
sigure, pe cel ce-i urmărește dru
mul, de stăruința și seriozita
tea artiștilor de azi. de per
severența. elanul. concentrarea 
psihica și atașamentul lor față de 
valorile umaniste, condiție primor
dială a unor plăsmuiri menite să 
orienteze spiritele spre idealurile 
înalte ale societății socialiste. Râs- 
punzind unității profunde de te
luri umaniste a întregii culturi ro
mânești contemporane, arta noastră 
plastică actuală — dincolo de ten
dințele stilistice diverse, de va
riatele modalități personale de ex
presie. adecvate unor îndestul de di
versificate specializări ale sensibili
tăților vii și necontrariate de con- 
stringeri formale ; dincolo de dife
rențele impuse practicienilor ei de 
inseși legile diferite ale limbajului 
disciplinelor in cadrul cărora acțio
nează — isi face simțită adinca ei 
unitate funciară care derivă din co
eziunea internă, veșnic prezentă, din 
sinergia funcțională a activităților 
artistice cu cele cetățenești. Progra
mul social al artei, care trebuie să 
fie slujit in spiritul unei profunde 
sincerități artistice, postulează, pe 
de o parte, o viziune a catego
riei „istoricului11, proiectat în cheie 
artistică, ridicat la nivelul estetic, 
cuprinzind aici și ideea conștiinței 
de sine, permanentei spirituale a u- 
nui popor, cu trăsăturile sale speci
fice. capabile să răsune in felul său 
propriu in concertul culturii univer
sale : și ideea modului propriu de a 
dialoga cu universul al fiecăruia din 
inșii ce compun comunitatea națio
nală sau grupul social respectiv. Dar 
mai postulează, pe de altă parte, 
păstrarea ecoului lesne recognosci- 
bil al armoniei proprii fiecărei perso
nalități creatoare, cu centrul ei de 
interes spiritual licărind incandes
cent de dincolo de grilele alfabetu
lui. lesne descifrabil ca fiind al său 
propriu, al limbajului plastic, dife
rit articulat la fiecare artist Capaci-

teatre 

tri unghiul benefici ar-furnizor-mon- 
(or. care și-a lăsat amprenta 
pe întreaga durată a lucrări
lor ’șl n fost factorul decisiv 
in Impulsionarea lor. ci. mai ales, la 
spiritul de Inițiativă, la înalta capa
citate dc acțiune si mobilizare a lu
crătorilor dovedite de către organi
zațiile dc partid respective, de co
muniștii de nc aceste șantiere. A- 
ceasta reprezintă, do altfel, si cheia 
succesului : contribuția activă si per
manentă a comuniștilor la soluționa
rea problemelor mari si mici apă
rute in oricare moment si la oricare

La investițiile care urmează să intre 
în funcțiune în acest trimestru, efortul 

pentru montajul rapid al utilajelor 
are acum un rol decisiv

punct de lucru, hotărirca lor. dove
dită prin fapte, dc a nu lăsa să tre
neze nici o problemă de care depind 
buna execuție a lucrărilor. înca
drarea lor in graficele stabilite.

Evidențiind și apreciind la justa 
lor valoare realizările de .pină acum, 
nu putem omite că sint totuși un 
șir dc șantiere pentru care luna sep
tembrie reclamă un efort susținut 
pentru realizarea și terminarea la 
timp a lucrărilor dc montaj tehno
logic. în foarte multe cazuri, mon- 
torii sint realmente bine pregătiți, 
sub dublul aspect — al organizării și 
al asigurării cu efective și utilaje — 
in vederea preluării acestui „virf“ de 
montaj. Totuși, dacă activitatea lor 
nu se ridică pretutindeni la nivelul 
prevederilor din plan, aceasta se ex
plică, in principal, prin lipsa unor 
utilaje tehnologice, indispensabile in
trării in producție a noilor capacități 
productive.

Prima și cea mai importantă con
diție pentru depășirea unci atari si
tuații. pentru finalizarea la timp 
a noilor investiții o constituie 
lichidarea restantelor în livrări acu
mulate din lunile anterioare, stabi
lirea unui deplin acord intre ritmul 
de primire a echipamentelor tehno
logice pe șantiere și graficele de lu- 

tatea de abordare a temei semnifi
cative nu scade, ci. dimpotrivă, crește 
prin faptul că artistul, nu numai că 
nu renunță să fie el însuși, ci chiar 
proclamă, prin operele sale, că sin
gurul chip de a accede la nivelul 
dc maximă socialitate in comunica
rea artistică este conformitatea cu 
sine, cu adincurile imboldurilor su
fletești ale expresiei artistice, izvo- 
rite din acele straturi ale ființei 
noastre psihice, unde fiecare ins își 
regăsește rădăcinile sale omenești, 
apartenența, prin cultura națională, 
vie și caldă, care l-a format, ‘ la 
ansamblul culturii globului terestru. 
Așa-zisul „Panou retrospectiv1', prin 
pare se inițiază itinerarul vizitării 
expoziției acesteia răspindite pe cu
prinsul mai multor săli, demonstrea
ză intr-un chip strălucit, de la^ince- 
put. acest lucru. Stau laolaltă exem-

Adnotări la o amplă 
expoziție omagială 
da artă plastică

olar stilurile marilor maeștri Palla- 
dy. Ressu. Iser. Steriadi, Bunescu, 
Ghiață. Dărăscu. Lucian Grigorescu, 
cu Maxy, Nutzi Acontz. Cecilia Cu- 
țescu-Storck, Alexandru Phoebus, 
Aurel Popp. Jiquidi, Ziffer și Szonv, 
stau laolaltă Medrea, Ladea și An
gliei cu Baraschi. in acest panou, e- 
dificind privitorul asupra polivalen
tului geniu plastic national al po
porului nostru si pregătindu-1 să 
priceapă, ca pe o similară fațetare 
a aceluiași cristal diamantin, varieta
tea de stiluri personale intilnită azi. 
la cei 218 pictori in viață ce expun 
aici, la cei 100 de sculptori, la cei 74 
de graficieni, la cei 37 de artiști de
coratori. contemporanii noștri, care 
sint secondați, in expozițiile jude
țene. de alte sute de artiști.

Porniți să înfățișeze realitatea nouă, 
socialista, pictorii, sculptorii, graficie
nii sau decoratorii au fost minați de 
dorința de a investiga, descoperi. în
registra. asimila și preface in ma
terie estetică fapte și stări de con
știință caracteristice nouă și, vremu
rilor noastre. Ei n-au rămas la con- 
stat-ul obiectiv, care depersonali
zează arta, si nici nu s-au încumetat 
să „înfrumusețeze" cumva realitatea, 
care in plin avint de construire a 
socialismului n-are nevoie de idea
lizare ca să fie frumoasă. Există in 
însăși viata noastră elementele echi
valente unei proiecții pc plan este
tic de înaltă ținută : o anume adin- 
cime expresivă a tuturor demersu
rilor noastre’ practice si a tuturor 
propunerilor noastre etice in com
portamentul individual si social, fri
zează necontenit zarea de frumusețe 
a geografiei spirituale contempora
ne a socialismului. M-am întrebat 
adeseori de ce contrar a ceea ce

dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars 1 — 20.
• Teatrul Țăndărică (la Școala 
nr. 164 din cartierul Drumul Ta
berei) : Slnziana și Pepelea —
19,30.

cinema
• Piele de măgar : SALA PA
LATULUI (seria 5162) — 17.15: 
(seria 5163) - 20. CAPITOL — 
9.30: 11.45; 14: 16; 18,15; 20.30, la 
grădină — 19.30.
• Cazul Astrid : FESTIVAL — 9: 
11; 13: 15; 17: 19; 21, la grădină
— 19,45.
• Rlul Roșu : PATRIA - 9: 12: 
15: 18; 21. BUCUREȘTI — 8,45: 
11,30: 14,30; 17,30; 20.15, la grădină
- 19.30.
• Stejar — extremă urgență :
VICTORIA — 9,15: 11,30; 13,45;

crărl. îndepllnlron acestei cerințe 
echivalează cu asumarea hotftrilă dc 
către beneficiarii și furnizorii în cau
ză a tuturor responsabilităților privind 
Inventarierea utilajelor restante, in- ‘ 
troducerea in fabricație, urmărirea 
execuției lor grabnice șl expedierea 
cu aceeași rapiditate pe șantiere. Nu 
este o cerință nouă, ea face parte din 
atribuțiile conferite prin lege, in a- 
cest domeniu, factorilor amintiți, 
constituie chintesența rolului major 
care revine in procesul de realizare 
a investițiilor atit producătorilor de 

utilaje, cit, mai ales, beneficiarilor 
noilor capacități.

Sub această prismă, este inexpli
cabilă perpetuarea timp îndelungat a 
restanțelor in livrări pe șantierele 
întreprinderii mecanice din Roman, 
întreprinderii de prelucrare a alumi
niului din Slatina (etapa a IlI-a), 
ale noilor capacități dc la Combina
tul de celuloză si hirtie din Drobcta 
Turnu-Severin. instalației de coesarc 
de la Rafinăria din Ploiești, de an
hidridă ftalică dc la Combinatul 
petrochimic Brazi și altele. Trebuie 
limpede înțeles că ritmul de montaj 
la aceste capacități nu poate fi in
tensificat decit cu aportul nemijlocit 
al beneficiarilor menționați, al fur
nizorilor restanțieri, dintre care men
ționăm, in special, întreprinderea de 
utilaj chimic din Ploiești. întreprin
derile „Republica11 și „Vulcan11 din 
Capitală, „Unio“ din Satu-Mare. Con
ducerile acestor unități, organele și 
organizațiile de partid sint chemate 
să găsească de urgență cele mai bune 
soluții pentru introducerea unei or
dini desăvîrșite in livrări, respectin- 
du-se astfel obligațiile asumate prin 
contractele încheiate.

Un alt neajuns care trebuie grabnic 
eliminat : insuficiența fronturilor de 
lucru pregătite de constructori pen- 

s-ar putea aștepta cineva de la fap
tul că artiștii români nu sint izolați 
de mișcarea plastică mondială si 
sint. dimpotrivă, interesați dc tot ce 
se creează artistic in lumea întrea
gă, nu numai că vreo tendință dc 
alunecare spre decadentism nu se 
produce, dar chiar, dimpotrivă, cu
noașterea valorilor „pieței artistice11 
mondiale și a nonvalorilor și pseudo- 

î valorilor ei generează la noi un 
fel de imunitate față de formalis- 
mele extremiste decadente. De ce ? 
Răspunsul stă in temeiurile morale 
ale comportamentului artistic in ge
nere. Decadentismul este echivalen- ( 
tul stilistic al disprețului de sine. , 
forma tragică de autoironie a depre- j 
ciatului. a celui ce. lipsit de ecou in 
semeni, nici nu găsește motive să se 
stimeze.

. Cunoașterea adevărată, căreia nu
1 se substituie autoiluzionarea. în
șelăciunea autoflatării. duce la crea
ție adevărată. Artiștii noștri se 
deschid, din punctul de vedere 
al înțelegerii problematicii artei 
universale, către acele cercetări sti
listice. către acele elaborări funda
mentale in materie de limbai expre
siv care oferă sisteme dc semne 
plastice, capabile să asigure consti
tuirea imaginii intr-un -sens, intr-u
nui din sensurile similare sensului 
artei de mare tensiune emoțională, 
ce se practică de milenii pe teritoriul 
țării noastre. Tendințele spre sinteză 
pornesc din adeziunea — înțeleasă 
divers — a fiecărui artist la spiri
tul profund al unei arte de mare 
stringență expresivă, cu conținuturi 
accesibile întregului popor român, și 
accesibile tocmai prin îndelunga lui 
educare de către arta practicată și 
păstrată vie aici de milenii.

Legătura cu tradițiile, cu originali
tatea creatoare dintotdeauna. cu 
înaltul spirit al elaborărilor colective 
și anonime asigură fiecărui artist, 
care se avintâ pornind de la ele spre 
înălțimile unei expresii capabile sâ-1 
definească si sâ-1 comunice si altora, 
terenul sigur, țărmul ferm al elanu
rilor care, lipsite de acest punct de 
sprijin, s-ar rătăci.

Desigur, există incă. . statistic pri- 
vindu-le. intre numeroasele elabo
rări artistice contemporane, si des
tulă ..confecție", adică o suficientă 
doză de artisticitate pur exterioară, 
un fel de recădere la rțivelul ma- 
nualitătii, fie ea citeodată chiar ad
mirabilă virtuozitate, dacă vreți, 
chiar minunată iscusință a „fabrica
ției". dar nu mai puțin renudiabilâ 
pentru asta. Cazurile de artiști ca- ' 
re-si plafonează conștiința și-și re
duc operele la nivelul autopastișăriija 
in cel mai bun caz. dacă nu al pas- 
tișării unor modele autohtone ori 
străine, nu pot insă scădea, nici prin 
număr, nici prin ecoul lor social.

. meritele mișcării plastice actuale ro
mânești. care-si întrece succesele cu 
ale celorlalte forme de conștiință 
socială. Fapt demonstrat si de am
plele manifestări plastice pe care 
le-am amintit.

Ion FRUNZETTI

16: 18.15: 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45. MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20,30, la grădină — 19,30.
• Poliția sub acuzare : SCALA — 
8.30: 11,00; 13,30; 16: 18.30: 21, CA
SA FILMULUI - 10; 12.30; 15,45; 
18: 20.15. GRADINA DINAMO —
19.30, GRADINA LUCEAFĂRUL —
19.30.
A Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9.15; 11.30; 13,45: 16; 18,15: 20,30
A 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.
• Un comisar acuză : LUMINA
— 9: 11,15: 13,30: 16; 18.15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45.
a Doamna și vagabondul : DOI
NA — 11; 13,15; 15.45: 18: 20,15
• Joe Limonadă : DACIA — 9: 
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20.30. FLA
CĂRA — 15.30: 18; 20.15.
• Represalii la Roma : EXCEL

tril moqtaj. Deși intilnită mai rar, 
cu precădere pe șantierele Combina
tului chimic din Tirnăveni, între
prinderii „Carbosin" din Copșa Mică, 
instalației de etilenft și glicoll din 
Pitești, această carență nu poate fi 
trecută cu vederea atila vreme cit 
evoluția lucrărilor la capacitățile a- 
mintite este lentă, iar terminarea lor 
la timp incertă. Se cer aplicate mă
suri cuprinzătoare, dintre care prin
cipală este organizarea do către con
structori a întregii lor activități po
trivit situației create și cerințelor 
ridicate in fața lor. Analizele făcute 
atestă existența pe aceste șantiere 
sau in cadrul trusturilor din care fac 
parte a mijloacelor necesare pentru 
sporirea ritmului de lucru. Esențiale 
pentru executarea rapidă a lucrări
lor rămase in urmă sint, ca și pină 
acum, Întronarea unei discipline rigu
roase in muncă, folosirea cu randa
ment deplin a timpului de lucru, a 
utilajelor de construcții, a tuturor 
forțelor de care dispun in prezent 
aceste șantiere. Toate acestea defi
nesc un larg cimp de acțiune pentru 
organele și organizațiile de partid, 
pentru comuniștii de pe aceste șan
tiere.

Pe șantierele noilor capacități și 
obiective de investiții, aflate in pra
gul debutului industrial, septembrie 
este o lună de intensă solicitare, de 
efort susținut. Rodnicia întregii ac
tivități a constructorilor și montori- 
lor pentru încheierea lucrărilor și 
punerea în funcțiune la termen a tu
turor investițiilor planificate, in acest 
trimestru, este strins legată de rezol
varea cu înalt spirit de răspundere 
a problemelor aduse in discuție, de 
aplicarea imediată a măsurilor po
trivite pentru atingerea unui ritm 
maxim de lucru. Potențialul tehnic și 
uman^de care dispun beneficiarii, 
furnizorii, constructorii și, bineînțe
les, montorii reprezintă o solidă ga
ranție că lucrările se vor încheia in 
scurt timp, iar economia națională va 
beneficia, la termenele stabilite, de 
aportul productiv al noilor capacități 
industriale.

Cristian ANTONESCU

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală
10,00 Film artistic „Curajoșii" — 

producție a studiourilor ci
nematografice albaneze.

11.30 Legile țârii — legile noastre!
11,40 Biblioteca pentru toți : Ale

xandru Sabia.
16,00-17.00 Matineu de vacanță. 

Film artistic pentru copii : 
„Nero" — producție a stu
diourilor cehoslovace.

17.30 Telex.
17.35 Jurnal de bord.
17.55 Muzica — emisiune dc ac

tualitate muzicală.
18.15 La volan
18.30 Film serial pentru copii : 

„Năzdrăvanul Dennis".
18.55 Tragerea Pronoexpres. 
19,05 Tribuna TV.
19.25 TOOL de seri : Mica Lulu — 

desen animat.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocviu despre viitor. In 

dezbaterea opiniei publice 
proiectele documentelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

20.15 Telecinemateca. Ciclul „Do
sarele ecranului". „Mărturi
sirile unui comisar făcute 
procurorului republicii".

22.00 Clntecele verii.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Telerama.
20.30 Reporter '74.
20.55 Armonii intime.
21.20 Telex.
21.25 Muzee și expoziții.
21.45 Antena TV vă aparține. Se- 

lecțluni din emisiunea „Ga
lați, orașul de pe Dunăre".

• SPORT e SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT » SPORT
CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM Dinamoviada internațională

® Un nou record mondial ® Printre 
surprize — rezultate slabe ale atle- 

ților noștri
ROMA (prin telefon). Noi recor- 

-duri mondiale și europene, numeroa
se surprize și nu puține infringed — 
iată bilanțul celei de-a doua zile a 
campionatelor europene de atletism.

Performanța zilei o constituie, de
sigur. noul record mondial stabilit 
la aruncarea suliței femei de sporti
va Ruth Fuchs (R.D.G.) — 67,22 m, 
rezultat care întrece cu 1.12 m pre
cedentul record realizat de ea anul 
trecut la Edinburg. Medalia de ar
gint, cu 62.10 m, a revenit compa
trioatei sale Jacqueline Totden.

Sprinterul sovietic Valeri Borzov 
și-a adăugat încă un titlu in presti
giosul său palmares, ciștigind finala 
cursei de 100 m, in 10”27/100. L-au 
urmat italianul Pietro Mennea — 
10"34/100 și vest-germanul Klaus Die
ter Bieler — 10”35/100. în schimb Re- 
nate Stecher (R. D. Germană), meda
liată și ea cu aur in probele de sprint 
la Olimpiadă, a fost întrecută la 100 
m plat de poloneza Irena Szewinska, 
cronometrată in finală cu timpul de 
ll"13/100. Renate Stecher a ocupat 
locul secund in 11”23/100, iar Andrea 
Lynch (Anglia) s-a situat pe locul 
trei, cu ll’'28/lOO.

în proba feminină de săritură în 
lungime, titlul l-a cucerit Ilona 
Bruzsenyak (Ungaria) cu 6,65 m, ur
mată fiind de Eva Suranova (Ceho
slovacia) — 6.60 m și Hellenius 
Pirkko (Finlanda) — 6.59 m.

Din păcate, rezultatele sportivilor 
români in diferitele probe ale între
cerilor- de ieri nu se înscriu nici in 
rindurile recordurilor și nici măcar 
al surprizelor plăcute. Cu exctpția 
Marianei Suman, care a ciștigat se-

SIOR — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15:
20.30.
• Capcana : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20.
• 36 de ore : GRI VIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30. VOL
GA — 9,30; 12; 15.30; 18: 20,30.
o Veronica se întoarce : UNI
REA — 15,30; 17,30, la grădină —
19.30.
a Tunurile din Navarone : BU- 
CEGI — ÎG: 19,30, la grădină —
19.30. COTROCENI — 13.30; 16,30;
19.30.
• Roman vesel : GIULEȘTI — 
15,30: 18: 20,15.
a Apartamentul : BUZEȘTI — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, la grădină —
19,30.
• Cronica verii fierbinți ; DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• 50 000 de dolari recompensă : 
FERENTARI - 14: 16; 18: ,20.
• Cleopatra : TOMIS — 8.30; 12;
15,45, la grădină — 19.30.
a De bună voie și nesilit de ni
meni : PACEA — 16: 18; 20.
• Vandana : FLOREASCA —

MANUALELE 
din prima zi de școală 

în mîinile elevilor
• 782 de titluri într-un tiraj de 21,8 milioane exemplare 
pentru învă|ămîntul primar, gimnazial ți liceal • Peste 
6 milioane exemplare editate în mai multe culori, cu o 

grafică îmbunătățită

Mal întii, consemnăm cu sa
tisfacție un fapt pentru a că
rui transpunere practică „Scin- 
teia“ a militat cu consecvență 
pentru prima dată in decursul ulti
milor ani, procesul de editare șl ti
părire a manualelor școlare a fost 
inchciat in timp util, astfel incit in 
prezent există toate condițiile ca pri
ma zi dc școală sâ înscrie prezența 
întregului set dc cărți pe pupitrul 
fiecărui elev. Este un ©vendment 
care va trebui reeditat an de an. 
Pentru aceasta și pentru a putea fi 
evitate cele citeva neajunsuri care 
incă se manifestă, am reținut citeva 
sugestii și observații formulate pe 
parcursul elaborării, tipăririi și di
fuzării cărții școlare.

Să începem cu beneficiarii, in
spectoratele școlare județene, care 
depun eforturi pentru ca manuale
le să ajungă la timp in toate școli
le. în județul Brașov, operația de 
difuzare, desfășurată pe baza unei 
riguroase planificări, se află in
tr-un stadiu avansat. Pină la 16 au
gust. manualele noului an școlar a- 
junsescră in toate școlile din orașe
le Făgăraș. Victoria și in alte 15 u- 
nități școlare județene. Citeva res
tante de tiraj, îndeosebi pentru cla
sele II și IV. sint pe cale a fi re
cuperate in zilele următoare, astfel 
incit, potrivit graficului, data de 5 
septembrie va însemna încheierea 
campaniei de difuzare in școli a ma
nualelor. „Unele neajunsuri s-au 
păstrat totuși și de data aceasta — 
ne spune Inspectorul Adam Szckely<. 
Ca si in anul trecut, cărțile de citire 
și de matematică pentru clasa a Il-a 
au o hirtie de foarte slabă calitate, 
care se rupe după citeva luni, le
gatul e defectuos, coperțile sint ne
corespunzătoare, ceea ce împiedică 
folosirea lor de mai multe serii de 
elevi".

In ziua de 15 august, la Ploiești 
sosiseră aproape toate cărțile pentru 
ciclul primar și circa 80 la sută din 
necesarul manualelor pentru cla
sele V—VIII. Toată lumea era de a- 
cord că 5 septembrie, termenul pla
nificat să încheie procesul de difu
zare a manualelor, poate fi devan
sat. „în schimb, in privința pro
gramelor. situația infățișează nu
meroase lacune — ne-a declarat in- 
spectoarea Olimpia Popescu. în alți 
ani. pină in jurul zilei de 15 mai 
primeam cel puțin o listă in care 
erau specificate programele valabile 
pentru anul școlar următor. Nu știu 
de ce s-a renunțat in acest an la un 
asemenea procedeu. Pentru că dacă 
pc baza manualelor primite ne pu
tem orienta cit de cit asupra con
ținutului unora dintre programele 
viitorului an școlar, in privința pro
gramelor experimentale nu știm ce 
hotăriri au fost luate. Anul trecut, 
de pildă, am experimentat o pro
gramă nouă, pentru clasa a V-a. e- 
laborată de Instiitutul de științe pe
dagogice si de Institutul central de 
perfecționare a cadrelor didactice. 
Ce vom face in acest an ? O apli
căm sau o... experimentăm în con
tinuare ? Așteptăm să ni se comu
nice".

Dacă asemenea neajunsuri — cu 
repercusiuni asupra predării disci
plinei școlare a cărei pregătire tre
buie să înceapă, cum știm, nu in a- 
junul primelor lecții — pot fi recu
perate mai ușor in cazul claselor cu 
siructură cunoscută, in privința dis
ciplinelor specirfice treptei I de li
ceu intirzierile programelor pot pro- 

mifinala intii în proba de 800 m, 
toți ceilalți reprezentanți români au 
evoluat slab. Spre surprinderea spe
cialiștilor, Gheorghe Ghipu (care, in 
seriile probei de 800 m. desfășurate 
luni, a făcut o cursă remarcabilă, în- 
rogistrind cel mai bun rezultat al zi
lei) n-a reușit sâ se claseze in fi
nală, ocupind ieri, in semifinale, 
doar locul 5. La săritura în lungime 
femei, Valeria Ștefănescu — cu .un 
rezultat de 6.25 m — a ocupat lo
cul 12 in finală, iar cele două arun
cătoare de suliță, Eva Zorgo și Ioana 
Pecec, s-au clasat oe locurile 10 
(cu 54,44 m) și, respectiv, 12 (cu 
52,18 m). în sfirșit, la săritura in 
lungime bărbați, reprezentantul 
nostru, Dumitru Iordache nu s-a ca
lificat în finală, realizînd numai 
7,58 m, norma stabilită fiind 7,70 m.

Radu BOGDAN

Primii pași în fotbal
Intre sporturile mult îndrăgite 

de copii — căruia federația de re
sort, împreună cu inspectoratele 
școlare ii acordă mult sprijin și 
un cadru organizatoric adecvat — 
se numără și fotbalul. Numeroase 
unități de inițiere și perfecționa
re, încadrate cu specialiști cu ex
periență, funcționează pe lingă 
cluburi sportive, școli și licee de 
cultură generală.

în Capitală, spre exemplu, func
ționează cu bune rezultate sporti
ve clase de fotbal : V—VIII la 
Școala generală nr. 178 (cartierul

15.30; 19, MIORIȚA — 9; 12,30; 16;
19,30.
• Fluturii : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• 12 oameni furioși : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Țara iul Sannikov : CRINGAȘI
— 16: 18,15.
• Fără un adio : FLAMURA —
9; ,11,15: 13,30: 15,45; 18: 20,15,
GRADINA AURORA - 19.30.
• Frații Jderi j MOȘILOR — 16; 
19, la grădină — 19,15.
• CIntecul Norvegiei î POPULAR
— 15.30; 19. .
• Proprietarii : ’VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 19,30.
• Șapte păcate : MUNCA — io; 
12: 14; 16: 18: 20. •
• Contesa Walewska : COSMOS
— 15.30; 18: 20,15.
• Urmărește-mă : ARTA — 15; 
17,15; 19,30, la grădină - 19,45.
• Ce drum să alegi : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cel mai bun om pe care-l cu
nosc : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 18; 20,15. 

voca perturbări imprevizibile. Este 
un adevăr formulat, dezbătut, anali
zat de mal multe ori pină azi, dar 
insuficient aplicat.

La Centrala industriei poligrafice 
aflăm că marea majoritate a titluri
lor contractare cu editura au fost 
editate conform graficului, pină ia 
data de 1 august. Ultimeile 11 titlurL 
intrate mai tirziu în lucru si avind 
un tiraj foarte mic, au fost tipărite 
pină la data de 28 august, după care 
urmează livrarea si difuzarea lor in 
rețeaua școlară. Spre deosebire de 
anul trecut, de astă dala au fost 
recuperate toate restanțele de tiraj 
care, in mod mal mult sau mal pu
țin frecvent, apar in activitatea ti
pografică. „Ca urmare a perfecțio
nării colaborării dintre Editura di
dactică si pedagogică si tipografii 
(ședințe comune de lucru organizate 
săotăminal. in perioadele editoriale 
de virf, respectarea graficelor, sim
plificarea procedeelor de aprobări 
și vize etc.), am reușit in acest an 
nu numai să asigurăm in terrner» 
producția de carte școlară, dar să și 
devansăm producția anului școlar 
1975—1976, in contul căreia edităm 
în prezent aproape 40 <le titluri" — 
ne Încredințează tovarășul Ion Gă- 
leteânu, directorul general al cen
tralei.

— Pentru că vorbiți de producția 
viitoare de manuale, ați putea defi
ni, in perspectiva exigențelor cu 
care pe bună dreptate sint intimpi- 
nate cărțile de școală, condițiile per
fecționării lor tehnice, ale funcțio
nalității lor sporite ?

— Dotația tehnică perfecționată 
de care dispun tipografiile noastre 
solicită o hirtie mai subțire și mai 
rezistentă : dacă prima condiție e 
mai bine satisfăcută, in schimb re
zistenta hirtiei pe care ne-o livrea
ză întreprinderile de profil nu 
e întotdeauna cea corespunzătoa
re. Lucrurile nu stau mai bine 
nici cu cartoanele destinate co- 
perților de manuale : sint grele 
și se ondulează rapid, deterio- 
rindu-se. Cum insă asemenea pro
bleme sint din ce in ce mai bine 
soluționate, sperăm ca manualeie 
pentru anul 1975—1976 să fie și mai 
bine primite.

După cum am fost informați la E- 
ditura didactică si pedagogică, cele 
782 de tKluri necesare inyățâ- 
mintului primar, gimnazial și 
liceal pentru anul 1974—1975 ating 
un tiraj record — 21.8 milioane e- 
xemplare. Pe-ste 6 milioane de e- 
xemplare sint editate in culori, cu 
o grafică îmbunătățită. Și, ceea 
ce e mai important, procesul 
de perfecționare a manualelor, atit 
sub raportul conținutului, cit si al 
tinutei metodice, este in plină des
fășurare. De pe acum, la Editura 
didactică și pedagogică se lucrează 
intens la elaborarea manualelor a- 
nului 1975—1976. astfel incit ele să 
contribuie in mai mare măsură la 
realizarea unui invățămint modern, 
capabil să stimuleze activitatea per
sonală a elevilor. Sistematizarea 
conținutului se efectuează concomi
tent cu îmbunătățirea ținutei grafice, 
cu reducerea greutății specifice a 
cârtii de scoală, in așa fel incit fie
care manual să fie intr-adevăr o 
carte bună și atractivă, după care 
elevii să învețe ușor și cu plăcere. 
Editorii și tipografii oferă promi
siuni sigure in acest sens.

Mihai IORDĂNESCU

de handbal masculin
Incepind de astăzi, in parcul spor

tiv Dinamo din Capitală — pe tere
nul central de handbal, reamenajat 
și dotat cu tribune încăpătoare — va 
avea loc cea de-a treia Dinamoviadă 
internațională dc handbal, cu parti
ciparea unor puternice echipe de 
club din R. D. Germană. Cehoslova
cia, Polonia. Ungaria, Bulgaria și 
România. Competiția se anunță ex
trem de interesantă, din rindul for
mațiilor invitate făcind parte nu
meroși jucători de clasă internațio
nală, componenți de bază ai repre
zentativelor țărilor respective. Pen
tru astăzi sint prevăzute, in ordine, 
următoarele partide : Lewski Spar
tak Sofia — Dynamo Berlin, Dosza 
Budapesta — Ruda Hvezda Praga, 
Dinamo București — Gwardia Var-, 
șovia.

Pajura, str. Dridu 2. capătul tro
leibuzelor 86, 87) și IX—XII la 
Liceul „Mihal Viteazul" (B-dul Re
publicii 172). Elevii care frecven
tează asemenea clase studiază in
tegral principalele obiecte de in
vățămint, iar pentru sport, pentru 
fotbal li se rezervă un număr spo
rit de ore de educație fizică.. La 
aceste două școli din București, 

■ ca și la celelalte 22 din țară (la 
Bacău, Deva, Piatra Neamț, Iași 
etc.) se pot înscrie copiii interesați 
nu numai din cartierele respective, 
ci din întreg orașul.

în cîteva rînduri
FOTBAL. — Echipa libaneză Ra

cing Club Beirut și-a continuat tur
neul in tara noastră, evoluînd marți 
la Craiova în compania formației 
noastre campioane. Universitatea 
Craiova. Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 6—4 (2—0),

TENIS. — în turul trei al turneu
lui international de tenis de la Fo
rest Hills, tinărul jucător american 
Roscoe Tanner l-a eliminat cu 4—6, 
6—7. 7—5, 6—4. 6—4 pe tenismanul 
român Iile Năstase, unul dintre fa- 
voritil concursului și cîștigătorul 
ediției 1972.

PENTATLON. — Campionatele 
mondiale de pentatlon modern au 
continuat la Moscova cu desfășura
rea probei de tir. Victoria a revenit 
bulgarului Nikolai Nikolov. cu 1044 
puncte. Sportivul român Constantin 
Călina s-a situat pe locul șase cu 
1 000 puncte.
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit scrisorile de acreditare

Primire la C. C. al P. C. R. Cronica zilei

a ambasadorului Republicii liberia
Lulnd cuvintul In cadrul ceremo

niei de prezentare a scrisorilor dc a- 
c-'-di! ambasadorul liberian. Jo- 
sep Hartfort Graham, a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu și po
porului român un salut cordial și 
urări de fericire și prosperitate clin 
partea preș'dintelui Republicii Libe
ria. dr. William R. Tolbert jr. De 
asemenea. in numele președintelui 
tir:! salo, ambasadorul liberian a 
adresat președintelui României so
cialiste, guvernului și poporului ro
mân calde felicitări cu ocazia sftrbă- 
1 >nni a trei decenii de la eliberarea 
țârii.

..Republica Socialistă România — 
o spus ambasadorul liberian — ca 
s’at liber și independent, ocupă un 
loc demn in comunitatea națiunilor. 
In cadrul principiilor fundamentale 
al? politicii sale externe, ea susține 
principiile egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne 
a'.e altor state și respectului reciproc 
al suveranității teritoriale a altor 
națiuni. Guvernul meu observa, cu 
recunoștință, că Republica Socialistă 
România desfășoară o politică ex
ternă activă, de extindere a cola
borării și cooperării cu țările din 
Întreaga lume, indiferent de siste
mele lor sociale".

Referindu-se la politica țării sale, 
vorbitorul a spus :

..Guvernul liberian se opune colo
ri •> il:<mukii. neocolonialismului. opri
mării. rasismului, dominației străine 
și opresiunii. El sprijină dreptul tu
turor popoarelor la autodetermina
re. libertate, egalitate și justiție. 
Guvernul meu consideră că fiecare 
tară. mică, mijlocie sau mare, are 
dreptul inalienabil de a-și alege 
£ ..i formă .sau acel sistem de gu
vernare care corespunde cel mai 
b;ne poporului său. De aceea, cele 
două guverne ale noastre impărtă- 
ș ?sc același punct de vedere, pro- 
r.unțindu-se pentru autodetermina
rea. libertatea si independenta celor 
care se află sub dominație colonială, 
oprimare și opresiune. In acest con
i' xt. guvernul meu. ca membru fon
ti dor al Națiunilor Unite și ca mem
bru activ in cadrul țărilor nealiniate 
și al națiunilor lumii a treia, va 
sprijini și va respecta Carta Națiu
nilor Unite".

în continuare, ambasadorul libe
rum s-a referit la preocupările gu
vernului țârii sale pentru dezvolta
re a economico-socială a Liberiei, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

El și-a exprimat hotărirca de a 
acționa in modul cel mai consecvent 
pentru a contribui la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Liberia in toate dome
niile de activitate.

A luat apoi cuviniul președintele 
FU publicii Socinjisfe România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru mesajul ce i-a fost adresat 
din partea președintelui Liberiei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis la rindul său președintelui Wi
lliam Tolbert jr. și poporului libe
rian un călduros salut și cele mai 
bune urări de progres și prosperi
tate.

..îmi amintesc cu plăcere — a spus

România a președintelui Liberiei, 
convbrbirile pe care le vom avea se 
vor inscrie ca un nou și important 
moment in dezvoltarea ascendentă 
a raporturilor româno-liberiene".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul român, care a sărbătorit 
recent trei decenii de la victoria in
surecției naționale armate antifascis
te și antiimperialiste, este angajat 
cu toate forțele sale in realizarea 
programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare' a nivelului de 
civilizație și bunăstare a întregii na
țiuni. Mă bucur că guvernul liberian 
urmărește cu interes realizările obți
nute de poporul român. DoreSc să 
arăt că și noi urmărim și ne bucu
răm sincer de progresele înregistrate 
de poporul liberian prieten oe calea 
dezvoltării sale economice si sociale 
dc sine stătătoare. Vă dorim din toa
tă inima să obțineți In continuare noi 
și tot mai mari succese pe acest drum

Afătind că România. consacrin- 
du-so plenar operei de făurire a noii 
societăți, dezvoltă, in același timp, 
o largă cooperare internațională cu 
toate statele lumii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„La baza tuturor relațiilor interna
ționale ale tării noastre așezăm in 
mod ferm principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectului indepen
dentei si suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu forța 
in raporturile interstatale. Acționăm 
consecvent pentru generalizarea a- 
cestor principii în întreaga viată in
ternațională.

România este profund solidară cu 
lupta popoarelor africane împotriva 
oricăror forme de dominație si asu
prire. acordind întregul său sprijin 
— politic, diplomatic, moral si mate
rial — mișcărilor de eliberare națio
nală in lupta lor justă pentru liber
tate si independentă națională. Con
damnăm cu fermitate politica de dis
criminare rasială si apartheid dusă 
de regimurile rasiste din Africa de 
Sud si Rhodesia, ne pronunțăm ferm 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
ponor de a-și organiza viata con
form voinței si aspirațiilor proprii, 
de a se dezvolta liber si independent.

Apreciem că este necesar să se de
pună in continuare eforturi pentru 
creșterea rolului O.N.U. și al altor 
organisme internaționale in democra
tizarea relațiilor interstatale, in rea
lizarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale si asigurarea 
reală a unei păci trainice in lume".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a urat ambasadorului li
berian mult succes in realizarea mi
siunii de răspundere ce i-a fost în
credințată si l-a asigurat de sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditarc. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire caldă, 
prietenească cu ambasadorul Repu
blicii Liberia. Josep Hartfort Gra
ham.

Tovarășul Șir fan Andrei, ■secretar 
al C.C. al P.C.R.. a avui. marți 
după-amiază, o intilnirc cu delegația 
Consiliului redeșteptării naționale 
clin Republica Ghana, condusă do 
It. col. R. J. A. Felii, membru al 
consiliului, ministrul planificării c-

conomiri, vicepreședinte al Consiliu
lui economic național al Republicii 
Ghana, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească.

Vizita ministrului afacerilor externe
și cooperării al Republicii Ruandeze

Marți dimineața au avut loc con
vorbiri intre Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, al Republicii Socialiste 
România, și Aloys Nsekalije. minis
trul afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Ruandeze,

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
examinat aspecte ale relațiilor de 
colaborare in domeniul agriculturii 
și industriei alimentare, relevind po
sibilitățile dc cooperare dintre Româ
nia și Ruanda in viitor.

★
In după-amiaza aceleiași zile, mi

nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, general de 
armată Ion Ioniță, a avut o Între
vedere cu ministrul afacerilor exter
ne și cooperării al Republicii Ruan- 
doze, Aloys Nsekalije.

în cursul Întrevederii s-a făcui un 
schimb util de păreri in probleme de 
interes reciproc. întrevederea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

+
Tot marți, oaspeții ruandezi au vi

zitat întreprinderea agricolă de stat 
„30 Decembrie".

(Agerpres)

Primiri la Consiliul Central al U.G.S.R,
Delegația muncitorilor din’R.P. Chineză

Tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a primit, 
marți dimineața, delegația muncito
rilor din R.P. Chineză, condusă de 
Fan Dă-lin. membru al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Uniunii Gene
rale a sindicatelor din provincia 
I-Iobei, care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., face o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Stefan Pavel, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar

al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Larisa Munteanu. secretar al Consi
liului Centra] al U.G.S.R.

A participat, de asemenea. Li Tin- 
ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la 
București.

Cu acest prilej s-a făcut o infor
mare1 reciprocă despre activitatea 
sindicatelor din cele două țări. De 
ambele părți s-a exprimat dorința 
dezvoltării și adincirii continuq a re
lațiilor intre sindicatele și oamehii 
muncii din Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă.

Delegația Centralei naționale a oamenilor muncii din 
Panama

Marți după-amiază, tovarășul Mi
hai Dalea. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. s-a întâlnit cu 
delegația Centralei naționale a oa
menilor muncii din Panama — 
C.N.T.P. — condusă de Domingo 
Barrio, secretar general al C.N.T.P., 
care efectuează o vizită de priete
nie și schimb de experiență in țara 
noastră, la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

La intilnire a luat parte tovarășul

Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Cențral al U.G.S.R.

In cursul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a procedat la un schimb de păreri 
privind preocupările actuale ale 
U.G.S.R. și C.N.T.P.. exprimindu-se 
totodată dorința de extindere a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre oamenii muncii si sindicatele 
din România si Panama.

Plecarea reprezentantului Partidului Socialist Francez
Marți dimineața a părăsit Capi

tala Lionel Jospin, membru al Bi
roului Executiv, secretar național 
al Partidului Socialist Francez, care 
a făcut o vizită in țara noastră și 
a reprezentat partidul său la festi
vitățile. prilejuite de sărbătorirea

celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării României.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Mihai Ge
re, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretai- al C.C. al P.C.R. 

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei in țara noastră 
a delegației Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea și 
a Asociației de prietenie China— 
România. ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București. Li 
Tin-ciuan. a oferit marți un dineu.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Chlvu Stoica, președintele Asociației 
de prietenie româno—chineză. Marla 
Groza, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, membri al conduce
rii unor instituții centrale și orga
nizații obștești.

★
La invitația Comitetului pentru 

problemele consiliilor populare, marți 
dUpă-amiază a sosit in Capitală 
George A. Athanson. primarul ora
șului Hartford din Statele Unite ale 
Americli.

La aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost intimpinat de’ Vasile 
Bumbăcea. vicepreședinte al Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare. Nicolae Stanclu, vicepre
ședinte al Consiliului popular al 
municipiului București.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei S.U.A. la București.

★
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție, marți a sosit intr-o vizită de 
documentare in țara noastră o dele
gație a Uniunii Centralelor Coope
rativelor Agricole din Finlanda, con
dusă de Martti Mietunen, guverna
tor.

★
Delegația Uniunii Elvețiene pentru 

Comerț și Industrie — VOROT, 
condusă de Etienne Junod, președin
tele uniunii, a avut, in cursul zilei 
de marți, întrevederi cu reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Camerei de 
Comerț și Industrie, Ministerului In
dustriei Chimice, Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, Băncii Române de Comerț 
Exterior.

★
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a delegației VOROT, ambasadorul 
Elveției la București, Pierre Henri 
Aubaret, a oferit un dineu.

★
Marți după-amiază, Sidi Ould 

Cheik Abdallahi, ministru al planifi
cării și dezvoltării industriale din 
Republica Islamică Mauritania, care 
se află in vizită in țara noastră, a 
avut o întrevedere cu Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 

-Cooperării Economice Internaționale. 
Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind relațiile economice 
dintre cele două țări, fiind examina
te. totodată, posibilitățile de dezvol
tare in continuare a schimburilor co
merciale, cooperării economice și 
tehnice dintre România și Maurita
nia,

★
Cu ocazia celui de-al 16-lea 

Tirg Internațional de produse meca
nice de la Brno, care va avea loc 
între 11—19 septembrie, consilierul 
comercial de pe lingă Ambasada 
Cehoslovaciei la București a organi
zat o conferință de presă. Despre 
importanța acestei manifestări, rolul 
ei in extinderea colaborării economi
ce dintre țări a vorbit Josef 
Kudrna, director general adjunct al 
întreprinderii de comerț exterior, 
tirguri și expoziții de la Brno.

ILUSTRARE A MARILOR SUCCESE OBȚINUTE 

DE POPORUL FRATE BULGAR DE-A LUNGUL 

A TREI DECENII

La Plovdiv s-a deschis 
Tirgul internațional 

in prezența conducătorilor de partid 
și de stat ai Bulgariei

Pe malurile riului 
Marița, Tirgul interna
țional de la Plovdiv 
și-a deschis porțile 
intr-un cadru sărbăto
resc. Evenimentul a 
avut loc in prezen
ța conducătorilor de 
partid și de stat 
bulgari, in frunte cu 
Todor Jivkov, prim- 
secrelar al C.C. al 
P.C.B., președinte al 
Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, a nu
meroși invitați de 
peste hotare.

Dominat de însem
nătatea apropiatului e- 
venimenl de la 9 sep
tembrie, aniversarea a 
30 de ani de la 
victoria revoluției so
cialiste. ediția ju
biliară din acest an 
a tirgului oglindește 
marile succese ob
ținute de poporul
bulgar, sub condu
cerea partidului său 
comunist, în cele trei 
decenii de construcție 
socialistă. Ponderea 
este deținută de expo
natele construcțiilor de 
mașini, a căror pro
ducție în această pe
rioadă a crescut de 
800 de ori. Alături de 
ele, produsele chimiei, 
industriei ușoare și a- 
limentare completează 
imaginea unei țâri 
socialiste cu industrie 
dezvoltată și agricul
tură modernă.

O tradiție păstrată 
și consolidată cu fie
care nouă ediție a 
tirgului face ca pre
zența României in 
„pavilionul 33“ din ,,o- 
rășelul de pe malul 
Mariței" să fie apre
ciată atit de vizitatori, 
cit și de specialiști, 
preocupați în încheie
rea unor contracte e- 
conomice reciproc a- 
vantajoase. în acest 
an jubiliar, cind Româ

nia a sărbătorit 30 
de ani de la elibe
rarea dc sub domi
nația fascistă, 1G din- 
Lre cele mai cunoscu
te firme românești de 
export prezintă, po o 
suprafață de peste 
1 700 m.p., produse d(? 
prestigiu ale industri
ei românești.

O largă gamă de 
tractoare, „printre care 
Universalul U 651 M

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

cu troliu — bine cu
noscut in exploatările 
forestiere din Bulga
ria. este însoțită de 
„reprezentanții" fir
mei „Auto Dacia", 
printre care autoturis
mul de teren Aro 240. 
microbuzul T.V. 12 F 
și autoturismul Dacia 
1300 Combi : alături 
se află excavatorul de 
0.6 m.c. și autobascu
lanta ROMAN de 10 
tone. Bine reprezen
tată este și chimia ro
mânească, ale cărși 
produse — melana, re- 
lonul. medicamentele, 
in frunte cu „Aslano- 
vital". de trei ori mai 
puternic decit Ge- 
rovitalul, sodicele și 
ingrășămintele, lacu
rile. vopseJele și co- 
loranții — cunoscute 
pe piețele multor țări, 
sint prezentate de cî- 
teva mari firme : Pe- 
troexport. Chimim- 
portexport. Azoexport 
și Fibrex.

Mijloace de trans
port, printre care lo
comotive Diesel hi
draulice de 1 250 și 
450 . CP. mașini-unel- 
te, o largă gamă de

produs© electronice 
și electrotehnice, nu-, 
meroase aparate e- 
Iectrocasnice, mate
riale de construcții, 
produse de artizanat 
se înscriu intr-un re
prezentativ tablou sin
tetic al economiei ță
rii noastre, pornită pe 
drumul construirii so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

încă din prima zi, 
pavilionul României a 
fost onorat de vizita 
conducătorilor de par
tid*  și de stat bulgari, 
care au asistat la de
monstrații făcute cu 
mașinile și utilajele 
aflate in standuri, in 
mod deosebit remar- 
cindu-se ■ excavatorul 
de 0,6 mc produs de 
uzina „Progresul"- 
Brăila. La încheierea 
vizitei, tovarășul To
dor Jivkov, felicitin- 
tu-i pe expozanții ro
mâni pentru frumoasa 
lor prezentare, și-a 
exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea 
continuă a schimburi
lor dintre România și 
Bulgaria, in interesul 
ambelor popoare, a- 
preciind' totodată fap
tul că majoritatea ex
ponatelor fac obiectul 
acestor schimburi.

Urmind cursul as
cendent al dezvoltării 
relațiilor dintre cele 
două țări și popoare 
frățești, legăturile co
merciale, economice, 
tehnico-științifice ro- 
mâno-bulga’re ocupă in 
acest cadru și vor o- 
cupa și în viitor un 
loc din ce în ce mai 
important. Dinamica 
dezvoltării acestor 
schimburi iși găsește, 
de altfel, oglindirea și 
in „pavilionul 33“ de 
la Plovdiv.

C. AMARIȚEI

R. P. D. COREEANĂ

tovarășul Nicolae Ceaușescu — de 
vizita recent efectuată in frumoasa 
dumneavoastră țară, de convorbirile 
pe care le-am avut cu președintele 
Tolbert și aștept cu multă bucurie 
rcintilnirea, de data aceasta pe pă- 
mintul României, cu șeful statului 
Liberian, Sint convins că vizita in

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Au fost de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Republicii Li
beria la București.

Adunare festivă cu prilejul celei da-a 29 a 
aniversări a proclamării R. 0. Vietnam

a 30 de ani de la insurecția națională slovacă
țiilor de prietenie româno-cehoslova- 
ce, cu rădăcini adinei in trecutul 
istoric. Au fost relevate, totodată, 
dezvoltarea raporturilor multilatera
le româno-cehoslovace pe linia celor 
convenite la intilnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al. Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Atașatul militar și aero al Repu
blicii Socialiste Cehoslovacia la 
București, general-maior Iosef Gu- 
mulka, a adus participanților la adu
nare salutul călduros al popoarelor 
slovac și ceh, al locuitorilor orașului 
Kromeriz, cu care municipiul Rimni
cu-Vilcea este înfrățit. Vorbitorul a 
făcut apoi o trecere in revistă a prin
cipalelor etape ale insurecției națio
nale slovace, a evocat memoria osta
șilor români căzuți pe păminlul 
cehoslovac și s-a referit la realiză
rile obținute in cei 30 de ani de so
cialism in țara prietenă.

In încheiere au rulat filme docu
mentare cehoslovace.

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 
la insurecția națională .slovacă, marți 
a avut loc la Rimnicu-Vilcea o adu
nare festivă, organizată de comitetul 
municipal P.C.R.. la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
ca lc de partid și de stat, un numeros 
public.

Ion Predișor, secretar al Comitetu
lui municipal Rimnicu-Vilcea al 
P.C.R., după ce a adresat popoare
lor prietene’ ceh și slovac cele mai 
cordiale felicitări c.u ocazia celei 
de-a 30-a aniversări a insurecției 
naționale slovace, a evocat impor
tanța istorică a evenimentului săr
bătorit și a subliniat trăinicia rela-

Incepind din acest an, la fa
brica de mobilă din cadrul 
C.P.L. Focșani se înfăptuiește 
un amplu program de diversi
ficare a producției, de moder
nizare și perfecționare a tehnicii 
și tehnologiilor de lucru, de ri
dicare a calificării profesionale 
a muncitorilor. Aceste direcții 
de acțiune au ca principal oblec- 
tiv ridicarea calității, a compe
titivității produselor.

Prestigiul. competitivitatea, 
comenzile avantajoase pot fi 
ciștigate doar de acele unități 
economice care proiectează și 
propun in mod sistematic pro
duse noi, cu însușiri calitative 
superioare.

încă de la inceputul anului, a 
fost declanșată acțiunea de 
înnoire a produselor. Membrii 
grupei de proiectare și-au pus 
in valoare Inițiativa, fantezia, 
aptitudinile profesionale și au 
creat noi piese de mobilier, in
tre- care garnitura „Ideal", o ca
meră pentru tineret compusă 
din dulap, bibliotecă, birou cu 
două corpuri, scaune. Piesele 
sint furniruite cu stejar și fini- 

cu lac mat
Ion NISTOR 
corespondentul „Scînteii"

La Căminul cultural din comuna 
Gingiova, județul Dolj, a avut loc 
marți după-amiază o adunare festi
vă. organizată de Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R.. cu prilejul ce
lei de-a 29-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Vietnam.

Au luat parte Mihai Burcheșin, se
cretarul Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.. reprezentanți ai Consiliului 
județean si ai uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție, 
numeroși săteni, membri ai coope
rativei agricole de producție „Prie
tenia româno-vietnameză". unitate 
infrătită cu cooperativa agricolă din 
comuna Moc Bac din R. D. Vietnam.

Au participat Nguyen Nhanh Ha, 
ambasadorul R. D. Vietnam. Lam 
Van Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București, 
membri ai celor două ambasade.

Nicolae Pascu. președintele coope
rativei agricole de producție, a vor
bit despre importanta actului istoric 
de la 2 septembrie 1945. cind a fost 
întemeiată Republica Democrată 
Vietnam. Vorbitorul a înfățișat pe 
larg lupta eroică dusă de poporul 
vietnamez pentru apărarea libertății 
și independentei naționale, pentru 
progresul economic șl social al tă
rii sale. Referindu-se la poziția ță
rii noastre fată de luota dreaptă a 
poporului vietnamez, el a arătat că 
România socialistă s-a situat irică de 
la inceput alături de lupta poporu
lui vietnamez pentru apărare^ țării 
sale, pentru construirea socialismu
lui. acordindu-i întregul său sprijin 
material, politic și moral. Poporul ro
mân. a spus vorbitorul, a salutat cu 
profundă satisfacție semnarea acor
dului de la Paris ca o victorie isto
rică a poporului vietnamez, care a 
încununat lupta sa plină de abnega
ție pentru apărarea suveranității si 
independentei, a ființei sale națio-

nale. In încheiere. Nicolae’Pascu a 
arătat că .intre Partidul Comunist 
Român și Partidul celor ce Mun
cesc din R. D. Vietnam, intre Româ
nia și RT. D. Vietnam, intre poporul 
român și poporul vietnamez s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare frățească. Po
porul român va acorda și in conti
nuare sprijinul său multilateral pen
tru dezvoltarea socialistă si unifi
carea pașnică a patriei.

A luat apoi cuvintul Nguyen Nhanh 
Ha. ambasadorul R. D. Vietnam in 
tara noastră, care, după ce a evo
cat principalele evenimente istorice 
desfășurate in urmă cu 29 de ani, 
lupta poporului vietnamez pentru e- 
dificarea noii orinduiri. a infătișat 
pe larg succesele obținute de po
porul prieten, ca rezultat al liniei 
revoluționare juste a Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, a evi
dențiat sprijinul si solidaritatea ță
rilor socialiste frățești, ale forțelor 
antiimperialiste. progresiste din in- 
treaga lume cu cauza poporului viet
namez. In lupta noastră dreaptă pen
tru apărarea ființei naționale și pen
tru respectarea acordului de la Pa
ris. precum și in opera de construi
re a socialismului — a spus vorbi
torul — poporul nostru s-a bucurat 
și se bucură de sprijinul și ajuto
rul prețios al Partidului Comunist 
Român și guvernului României so
cialiste. fată de care ne exprimăm 
recunoștința fierbinte. Poporul viet
namez se bucură sincer de marile 
realizări obținute de poporul frate 
român in construirea socialismului și 
urează ca. sub conducerea P.C.R.. să 
obțină noi succese in făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. in înaintarea României spre co
munism.

In încheiere a fost prezen
tată o gală de. filme vietnameze.

De la Ministerul Educației 
și Învățămîntului

De la Ministerul Educației și In- 
vățămintului se comunică următoa
rele in legătură cu examenul de 
admitere in școlile de specializare 
postliceală :

în învățămintul de zi, seral șl 
fără frecvență de la școlile de spe
cializare postliceală cu durata de 
1—2 ani, concursul de admitere se 
va organiza la data de 10 septem
brie.

Se pot înscrie la concurs absol
venții cu diplomă de bacalaureat 
(sau maturitate) ai liceelor (școlilor 
medii de cultură generală) sau lice
elor de specialitate.

La cursurile serale și fără frec
vență se pot prezenta candidații 
care sint încadrați in muncă.

Pentru informații privind natura 
școlii absolvite, probele de concurs 
etc., candidații se vor adresa la Se
cretariatele ș?olilor respective.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 6 și 7 septembrie. In țară : La in
ceputul intervalului vremea va fi in 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
apoi cerul va prezenta innorări mai 
accentuate, mai ales in vestul si nor
dul țării, precum și zonele de deal 
și munte.. unde vor cădea ploi loca
le. In rest, ploi izolate. Vint moderat 
din nord-vest. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, iar maxi- 
me’e intre 8 și 28 grade, mai ridicate 
la inceput in sud-est. în București î 
Cerul va fi variabil, cu innorări mai 
accentuate în a doua parte a inter
valului. cind vor fi condiții favora
bile ploii. Vint slab pină la potri
vit. Temperatura va scădea ușor In 
ultimele zile. ,

„Porți spre viitor”
O im'agine pe care 

o intilnești pretu
tindeni in Republica 
Populară Democrată 
Coreeană — in uzine 
și pe ogoare, la orașe 
și sate : tineri mun
cind cu însuflețire, 
plini de încredere in 
forțele lor, coh- 
știenți că prin efor
turile neobosite ale 
întregului popor se 
vor obține noi izbinzi 
pe calea construcției 
socialiste. „Partidul 
Muncii din Coreea, 
guvernul acordă o 
mare atenție formării 
schimbului de mîine — 
ne declara Li-Ciol 
Mo, ministrul adjunct 
al educației și invăță- 
mintului. Aceasta este 
cheia care va deschi
de porțile viitorului. 
O preocupare princi
pală o constituie asi
gurarea unei optime 
îmbinăij a muncii cu 
studiul. In orele li
bere, tinerii muncitori, 
de pildă, ,au posibili
tăți multiple de a 
urma variate forme 
de invățămint des
tinate perfecționării 
pregătirii profesionale. 
Fiecare cetățean al 
țării iși dedică o lună 
pe an îmbogățirii cu
noștințelor".

Ceea ce s-a realizat 
in 'anii puterii popu
lare in domeniul în- 
vățămintului apare și 
mai pregnant in evi
dență dacă se are in 
vedere că, înainte de 
eliberarea de sub ocu
pația japoneză, doar

35 la sută din copiii de 
virstă școlară puteau 
urma cursurile pri
mare. în numai cițiva 
ani insă de la procla
marea R.P.D. Coreene, 
a fost lichidat defini
tiv analfabetismul. A- 
poi, invățămîntul me
diu a devenit obliga
toriu. Anul 1967 a con-

tNSEMNARI 
DE CĂLĂTORIE

semnat crearea siste
mului invățămintului 
tehnic general obliga
toriu de nouă ani, 
care in 1972 a ajuns 
de 10 ani.

Telul urmărit de 
școală — ne-au relatat 
interlocutorii coreeni 
— este de a forma 
viitorii comuniști. In- 
vățămintul este orien
tat în așa fel incit 
elevii să fie înarmați 
cu cunoașterea politi
cii partidului, a rea
lităților și probleme
lor R.PxD. Coreene. 
Nu este neglijată nici 
prezentarea experien
ței altor țări. Ulti
mele succese ale știin
ței, tehnicii și culturii 
sint incluse in conți
nutul programei de 
invățămint. Pe de altă 
parte, teoria este strins 
legată de practică, in
vățămîntul — de mun
ca productivă. Pentru 
atingerea acestui scop, 
școlile au fost înzes

trate cu numeroase a- 
teliere. Elevii lucrea
ză efectiv in produc
ție una sau două luni 
pe an. Astfel, la ab
solvirea școlilor me
dii, ei ajung să cu
noască bine o mese
rie".

înainte de eliberare, 
în țară nu exista nici 
un institut de invăță
mint superior. In pre
zent, numărul lor se 
ridică la circa 140, iar 
al școlilor tehnice su
perioare la peste 500. 
In fiecare raion func
ționează cel puțin o 
școală tehnică supe
rioară. De asemenea, 
pe lingă marile uzine 
au fost create institute 
politehnice, școli teh
nice superioare și școli 
medii, in care predau 
ingineri cu o înaltă 
pregătire. Pină la 
sfirșitul plStiului de 
șase ani, care se va 
incheia in anul 1976, 
vor fi pregătiți peste 
un milion de ingineri, 
tehnicieni și specia
liști.

Formarea de specia
liști se inscrie printre 
preocupările de prim 
ordin ale Partidului 
Muncii și statului co
reean, apreciindu-se 
că, prin asigurarea tu
turor ramurilor vieții 
economice și sociale 
cu cadre bine pregă
tite. se va accelera și 
mai mult înaintarea 
tării pe drumul lumi
nos al socialismului.

T. PRELIPCEANU

TELEGRAME EXTERNE

„CAZUL

Producție a studiourilor din R.D.G.,
Drinda. Regia : Manfred Mosblech

„ROMÂNIA - FILM" prezintă filmul

ASTRID

Peter Borgelt, Sigrid. Gdhler, Horst

încheierea reuniunii la nivel inalt 
de la Brazzaville consacrată 

problemelor decolonizării în Africa
BRAZZAVILLE \3 (Agerpres). — 

La Brazzaville au luat sfirșit lucră
rile reuniunii la nivel inalt a state
lor din Africa centrală și răsăriteană, 
consacrată problemelor decolonizării 
pe continent. Au participat 17 state : 
Zair, Tanzania, Zambia, Uganda, Ke
nya, Burundi, Ruanda, Gabon, So
malia, Sudan, Etiopia, Ciad, Malawi, 
Republica Guineea, Camerun, Repu
blica Africa Centrală, R. P. Congo. 
Au luat parte, de asemenea, repre
zentanții mai multor mișcări de eli*  
berare din Africa.

într-o declarație adoptată de re
uniune. participantii au decis să ma
joreze și să intensifice ajutorul acor
dat mișcărilor africane de eliberare 
in lupta lor dreaptă pusă in slujba 
independenței țărilor lor.

Un apel — adresat tuturor statelor 
lumii — cere boicotarea achiziționă-

/

rii de arme din Africa de Sud, con
form rezoluțiilor adoptate de O.N.U. 
și recomandărilor făcute de Organi
zația Unității Africane (O.U.A.). Se 
recomandă, totodată, statelor să nu 
sprijine in nici un fel acele guverne 
care practică discriminarea rasială. 
Declarația cere, de asemenea, Portu
galiei să procedeze imediat la trans
ferarea puterii către reprezentanții 
legitimi ai popoarelor din teritoriile 
aflate aub dominația sa. Conferința 
a adresat un apel la unitate mișcă
rilor de eliberare din Angola, în ve
derea constituirii unui front național, 
care să conducă țara spre indepen
dență.

Viitoarea conferință la nivel Înalt 
a șefilor de stat și guvern din țările 
respective va avea loc in 1976, la 
Bujvynbura.

SESIUNEA CONSILIULUI
U.N.C.T.A.D.

Cuvintarea reprezentantului român

GENEVA 3 (Agerpres). — La se
siunea Consiliului U.N.C.T.A.D. au 
continuat dezbaterile referitoare la 
pregătirea, organizarea și convo
carea, in 1976, a celei de-a IV-a Con
ferințe a O.N.U. pentru Comerț șl 
Dezvoltare.

Delegatul român. Nicolae Dinu, a 
arătat că pe agenda conferinței vor 
trebui să figureze pe primul plan 
instaurarea și funcționarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru a se asigura relații mai juste in
tre state, bazate pe principii noi, 
desfășurarea unui comerț liber și 
eliminarea decalajelor existente în
tre state. In concepția țării noastre 
— a spus delegatul român — este 
necesară stabilirea unei' ordini de zl 
selective, orientată spre acțiuni con
crete, care -aă permită concentrarea 
eforturilor asupra problemelor celor 
mal importante și mai urgente și să 
asigure consultarea și participarea 
largă a tuturor statelor, mari, mij
locii sau mici.
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LA GENEVA AU FOST RELUATE

Lucrările celei de a ll-a faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa
© Se urmărește finalizarea procesului de elaborare a docu
mentelor • Ample contacte în vederea asigurării unui ritm 

mai susținut al negocierilor

GENEVA 3 (Agerpres). — Marți, 
3 septembrie, au fost reluate la Ge
neva lucrările celei de-a ll-a faze 
a Conferinței centru securitate si 
ooooerare In Eurona. In vederea fi- 
rallzftrli procesului de elaborare a 
documentelor preconizate a fi sem
nate in cadrul ultimei faze a confe
rinței — cea la nivel înalt Efortu
rile sint concentrate cu deosebire In 
direcția încheierii redactării textelor 
in orcanele de lucru care au cunos
cut progresul ccl mai ranid. cum sint 
subcomisiile pentru cooperarea in do
meniile mediului înconjurător si. res
pectiv'. tehnico-științific.

Reluarea activității a prilejuit $1 
arnole contacte intre delegații. in ve
derea asigurării unui ritm cil mai 
susținut al negocierilor. Drin soluțio
narea fără tergiversări a probleme
lor rămase in suspensie intr-o serie •

de orcane, cum sint cele care se o- 
cuDă de elaborarea și punerea in a- 
plicare a principiilor ce trebuie să 
euvemeze relațiile dintre statele par
ticipante. cooperarea in diverse do
menii si urmările instituționale ale 
conferinței.

Se evidențiază dorința unanimă de 
a se depune eforturi susținute pen
tru a se ajunge cit mai curind la în
cheierea cu succes a lucrărilor fazei 
a doua. Acest deziderat este subli
niat si de cursul evenimentelor in 
Europa, care evidențiază necesitatea 
stringentă de a se instaura relații 
noi. pe baza principiilor in curs de 
elaborare la conferință. încheierea 
cu rezultatele preconizate a conferin
ței aoare. în prezent, mai mult ca 
oricind. ca o necesitate obiectivă a 
evoluției situației politice în Europa.

„Momentete prin care trece Ciprul 
reclamă unitate și înțelegere"

Un opel al președintelui Makarios difuzat la posturile ci
priote de radii

NICOSIA 3 (Agerpres). — Postu
rile cipriote de radio si televiziune 
au difuzat un apel adresat de pre
ședintele Makarios — aflat. în pre
zent. Ia Londra — In care cere atit 
sprijinitorilor cit si adversarilor săi 
din Cioru încetarea ostilităților din 
insulă, pentru a se evita transforma
rea lor intr-un război fratricid. ..Mo
mentele prin care trece Ciprul re-

și televiziune
clamă unitate si înțelegere" — a 
spus el.

Totodată, arhiepiscopul Makarios a 
cerut sprijinirea președintelui interi
mar al tării. Glafkos Clerides. în le
gătură cu aceasta, el a subliniat că. 
slit timp cit se află departe de Ci
pru. Glafkos Clerides rămine pre- 
șcdintele constitutional al tării, a- 
vind sprijinul său in îndeplinirea în
datoririlor care-i revin.

Lucrările Consiliului Ligii Arabe
Sprijin față de propunerea Iranului privind transformarea 

Orientului Apropiat într-o zonă denuclearizată

CAIRO 3 (Agerpres). — în cea 
de-a treia zi a lucrărilor Consiliului 
Ligii Arabe, care se desfășoară in 
capitala egipteană, miniștrii arabi ai 
afacerilor externe au hotărit, marți, 
în cadrul discuțiilor referitoare la 
consolidarea relațiilor cu statele con
tinentului african, să urgenteze a- 
cordarea ajutorului economic pen
tru țările africane — relatează 
agenția Reuter. De acest ajutor, ce 
urmează a fi acordat sub forma unor 
împrumuturi, vor beneficia in special 
țările africane ale căror economii au 
fost grav afectate de creșterile de 
prețuri la petrol și de fenomenele de 
secetă.

Potrivit unei declarații a secretaru
lui general al Ligii Arabe. Mahmud

cairo CANALUL SUEZ

Riad, preluată de agenția U.P.I., s-a 
căzut, totodată, de acord ca propu
nerea Somaliei privind organizarea 
unei conferințe comune arabo-afri- 
cane la nivel înalt, destinată pro
movării relațiilor economice, finan
ciare și comerciale, să fie examinată 
la viitoarea intilnire a miniștrilor 
arabi ai afacerilor externe, de la 22 
octombrie, la Rabat. După cum se 
Știe, această reuniune va fi urmată 
la 26 octombrie de Conferința la ni
vel înalt a țărilor arabe.

Miniștrii prezenți la Cairo și-au 
exprimat sprijinul față de propune
rea Iranului privind transformarea 
Orientului Apropiat intr-o zonă de
nuclearizată și au căzut de acord ca 
țările arabe să acționeze, împreună 
cu Iranul, pentru includerea acestei 
probleme pe agenda viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Reprezentantul persnnal al 
președintelui României, Nîcolae Ceausescu, 

primit de președintele Greciei
ATENA 3 — Corespondentă de la 

Ion Badea : Președintele Republicii 
Elene, Phaedon Ghizikis, l-a primit, 
marți, pe Mircea Malița, ministru se
cretar de stat, reprezentantul perso
nal al președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ccaușescu,

care i-a transmis un mesaj din par
tea șefului statului român.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
preș'dintele Ghizikis a adresat pre
ședintelui Nicolae Ccaușescu, poporu
lui român prieten călduroase salutări 
și sentimentele cele mai bune.

Ministrul român al comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale primit de președintele libiei

TRIPOLI 3 (Agerpres). — Tovară
șul Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internațio
nale. care a participat. împreună cu 
membrii delegației româno de par
tid. la festivitățile organizate cu 
ocazia celei de-a V-a aniversări a 
Zilei naționale a Republicii Arabe 
Libiene, a fost primit, la 2 septem
brie. de colonelul Moamer El God- 
dafi. președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției.

Cu acest prilej, tovarășul Ion Pă
țan a transmis președintelui Moa
mer El, Geddafi. din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, 
cele mai calde felicitări, urări de 
sănătate și fericire personală. noi 
succese, progres și bunăstare po
porului libian.

Președintele Moamer El Geddafi a 
transmis, la rîndul său. președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai sincere 
mulțumiri. împreună cu urările sale 
de sănătate și fericire, precum și 
succese depline României. Președin
tele libian a subliniat, totodată, că 
vizita întreprinsă de președintele 
Nicolae Ceaușescu la Tripoli este 
vie in memoria poporului Libiei și 
va fi foarte fericit să viziteze Româ
nia.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă prietenească.

PREȘEDINTELE MEXICULUI DESPRE PROBLEME ACIUA1E 
ALE AMERICII LATINE

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — în cel de-al IV-lea mesaj 
anual, prezentat in fața Congresu
lui Național, președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a declarat că Orga
nizația Statelor Americane (O.S.A.) 
trebuie să-și schimbe radical struc
turile și metodele de activitate, să 
nu respingă, in vederea eficientei 
sale, realitatea prezentă si pluralismul 
politic — relevă agenția Prensa La
tina. El a subliniat că, în vederea 
restructurării sistemului de relații 
intcramerican, prezența Cubei este

indispensabilă, iar blocada economi
că instituită cu ani in urmă împotri
va acestei țări trebuie ridicată.

Șeful statului mexican și-a expri
mat speranța că la apropiata sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. va 
fi aprobată propunerea sa referitoa
re la adoptarea unei „Carte a drep
turilor și obligațiilor economice ale 
statelor".

încheierea convorbirilor
franco—vest-germane

PARIS 3 (Agerpres). — Cu prile
jul unei vizite oficiale la Paris, 
cancelarul Republicii Federale Ger
mania. Helmut Schmidt, a conferit, 
luni seara, la Palatul Elysee, cu 
președintele Valery Giscard d’Es- 
taing. La sfîrșijul întrevederilor, 
cancelarul vest-german a declarat 
ziariștilor că in centrul convorbiri
lor avute cu șeful statului francez 
s-au situat, în primul rind, proble
mele cu caracter politic ale C.E.F. 
De asemenea, a adăugat Schmidt, 
„Noi am discutat probleme comu
nitare cu caracter economic și mo
netar".

„Poporul portughez cîșligă lupta 
pentru libertate, transformări 
democratice și decolonizare"

Cuvîntarea lui Alvaro Cunhal la un miting organizat 
de P. C. Portughez

LISABONA 3 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la un miting organizat de 
Partidul Comunist Portughez in o- 
rașul Penis!. Alvaro Cunhal. secretar 
general al partidului, a declarat că a 
sosit momentul să se dea o ripostă 
reactiunii ce desfășoară In tară o 
propagandă anticomunistă. îndrepta
tă nu numai împotriva Partidului 
Comunist, ci si a altor partide de
mocratice. a Mișcării forțelor arma
te. împotriva tuturor forțelor progre
sului. păcii, democrației si Indepen
dentei naționale.

Alvaro Cunhal a arătat că unelti
rile reactiunii devin tot mal insis
tente. intrucit ea începe să-și dea 
seama că victoria este de partea po
porului. care cîstigă lunta pentru li
bertate și pace, acordind sprijin gu
vernului provizoriu și efectuind trans
formări democratice in tară. Sint 
evidente — a arătat el — primele 
mari rezultate in ceea ce Drivește 
decolonizarea si. cu siguranță. ne 
îndreptăm spre soluționarea comple
tă a acestei probleme. Popoarele a- 
fricane care au lincezit sub iugul 
colonialismului portughez vor începe, 
în curind. să-și construiască o viată

liberă. Independentă. Sintem convinși 
— a arătat Cunhal — că intre Por
tugalia și noile state independente 
vor fi stabilite relații de prietenie 
și colaborare, ne baza respectării in
tereselor generale, a libertății Si ega
lității.

Alvaro Cunhal s-a referit, de ase
menea. la dificultățile prin cart? tre
ce. in prezent, economia portugheză, 
condamnind încercările patronilor și 
marilor latifundiari de a sabota si 
dezorganiza producția. Mentionînd că 
forțele reactiunii rămin încă outer- 
nice și că nu-si pierd speranța intr-o 
restabilire a dictaturii în Portugalia, 
secretarul general al P. C. Portughez 
a arătat că este necesar să se întă
rească unitatea democraților, alianța 
poporului cu forțele armate, pentru 
ca. prin eforturi comune, să se ac
ționeze împotriva grupurilor fasciste 
și reacționare.

în încheiere. Alvaro Cunhal a ară
tat că P. C. Portughez va face tot 
ceea ce va depinde de el pentru rear 
lizarea , acestui obiectiv — condiție 
de însemnătate vitală pentru victo
ria definitivă a democrației in Por
tugalia.

Miine încep la Lusaka

TRATATIVE ÎNTRE GUVERNUL

PORTUGHEZ Șl FRELIMO
LISABONA 3 (Agerpres). — La Li

sabona a fost dat publicității comuni
catul Ministerului Afacerilor Externe 
și Ministerului Coordonării Inter- 
teritoriale, care anunță că, la 5 sep
tembrie, la Lusaka vor începe trata
tivele intre guvernul portughez și 
reprezentanții Frontului pentru Eli
berarea Mozambicului (FRELIMO).

La convorbiri vor participa repre

zentanți ai FRELIMO, iar din par
tea portugheză — ministrul afaceri
lor externe, Mario Soares, și alți 
membri ai guvernului.

Samora Machel, președintele Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). a sosit in fruntea unei 
delegații, marți, la Lusaka, in vede
rea negocierilor cu Mario Soares.
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URMEAZĂ A FI REDESCHIS 

IN MARTIE 1975
CAIRO 3 (Agerpres). — Oficialită

țile egiptene au anuntat că viata iși 
va relua cursul normal in localitățile 
situate de-a lungul Canalului Suez 
încă in cursul lunii octombrie.

Pe de altă parte, președintele or
ganizației guvernamentale pentru re
deschiderea Canalului Suez a anun
tat că. in martie 1975. canalul va fi 
pus la dispoziția navelor comerciale 
Internationale El a precizat că ope
rațiunile de deminare vor fi termi
nate la sfirșitul lunii noiembrie anul 
acesta, dună care vor fi întreprinse 
si alte măsuri pentru a face canalul 
navigabiL

Resursele mondiale de apă
domeniu important al cooperării internaționale

PARIS 3 (Agerpres). — Luni au 
început, la Paris, lucrările Confe
rinței internaționale consacrate exa
minării resurselor mondiale de apăr 
și adoptării modalităților viitoarei 
cooperări internaționale in acest do
meniu vital pentru omenire. Lucră
rile conferinței, convocată din ini
țiativa UNESCO și a Organizației 
Meteorologice Mondiale, vor dura 
pină la 14 septembrie. Participă 350 
de experți din 83 de țări, între care 
și România — tară care a participat 
activ la colaborarea internațională 
din cadrul „Deceniului hidrologic 
international".

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de John Fobes, director general 
adjunct al UNESCO, care a subli
niat că scopul conferinței este de a 
preciza programul pe termen lung, 
cunoscut sub numele de „Progra
mul hidrologic internațional", pe 
care UNESCO îl va lansa la 1 ia
nuarie 1975, pentru o perioadă de 
zece ani.

în prima zi a lucrărilor, partici
pant au adoptat o rezoluție, pre
zentată de un grup de 14 state afri
cane, care interzice prezența la 
conferință a reprezentanților Repu
blicii Africii de Sud.

Convorbiri ungaro-cuba- 
H6ZC. L3 BudaPesta au avut loc 
convorbiri între ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare. Frigyes 
Puja. și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Cuba. Râul Roa, care 
se află intr-o vizită oficială in Un
garia. în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme ale extinderii re
lațiilor dintre cele două tari socia
liste. precum și aspecte ale situației 
Internationale de interes reciproc.

Președintele Franței, Va- 
Iery Giscard d’Estaing, va între
prinde o vizită oficială in Algeria, 
la începutul anului viitor, la invi
tația șefului statului algerian, s-a 
anunțat ieri Ia Alger.

Uraganul „Carmen" 
abătut, luni, cu o viteză de 175 mile 
la oră asupra zonei peninsulei me
xicane Yucatan. Furtuna este ca
lificată drept cea mai puternică pro
dusă in zona Caraibilor in ultimii 14 
ani. Comunicațiile telefonice si prin 
radio cu localitățile afectate au fost 
întrerupte, astfel îneît nu au putut 
fi date publicității date exacte pri-. 
vind amploarea pagubelor.

Crearea unei noi forma
ții politice în Grecia— Mi?- 
carea Socialistă Panelenică" — a 
fost anunțată marți, in cadrul unei 
conferințe de presă, de Andreas Pa- 
pandreu.

|PE LA CORESPONDENTIINOȘTRI :|

Naționalizarea rețelei 
de desfacere a petrolului

Hotărirea guvernului argentinean, 
in frunte cu președintele Maria de 
Peron, de a naționaliza in întregi
me rețeaua de comercializare a 
produselor petrolifere — activitate 
ce urmează să treacă integral in 
atribuția întreprinderii de stat „Ya- 
cirnientos Pciroliferos Fiscales" 
(Y.P.F.) — a fost salutată cu cea 
mai vie satisfacție de către cercu
rile cele mai largi ale opiniei pu
blice.

După cum este cunoscut. Y.P.F. 
deține peste 90 la sută din extracția 
petrolului național, insă comercia
lizarea ii aparținea numai in pro
porție de 50 la sută. Cealaltă ju
mătate era comercializată de socie
tăți particulare, in special străine, 
în unități speciale, după prelucra
rea țițeiului in întreprinderi ale a- 
celorași firme. Prin măsura guver
nului. toate aceste unități de desfa
cere a derivatelor petrolului — in 
număr de 3 849 — vor trece în re
țeaua Y.P.F.

Naționalizarea comercializării pe
trolului este, pe bună dreptate, a- 
preciatâ aici, la Buenos Aires, ca 
un moment important al procesului 
de transformări economice și so- 
cial-politice inițiate de guvernarea 
justițialistă, ca o expresie elocventă 
a continuității unei politici de afir
mare a suveranității, de valorificare 
cit mai eficientă a resurselor țării 
In interesul națiunii.

Aducind la cunoștință decizia pu
terii executive, secretarul pentru 
presă și difuzare al președinției re
publicii," Jose Maria Villone, subli
nia că măsura luată vine în întim- 
pinarea aspirațiilor întregului po
por. exprimind. totodată, hotărirea 
guvernului de a-și duce la capăt

programul vizind bunăstarea și pro
gresul țării.

Reprezentanții partidelor politice, 
organizații economice și sindicale 
și-au manifestat cu însuflețire ade
ziunea la actul naționalizării. „Na
ționalizarea petrolului, declara Al
berto Stecco, vicepreședinte al gru
pării parlamentare a Frontului Jus- 
tițialist de Eliberare, se încadrează 
in principiile justițialismului, care 
iși găsesc expresie in întreaga acti
vitate a guvernului, in scopul de
plinei consolidări a independenței 
economice". Din partea grupului 
parlamentar al partidului Uniunea 
civică radicală, deputatul Ruben 
Rebanal a apreciat că măsura luată 
de puterea executivă coincide cu 
unul din postulatele programatice 
ale radicalismului. La rindul său, 
deputatul comunist Jesus Mira a 
declarat că măsura guvernului ex
primă hotărirea de a merge înainte 
pe calea deplinei eliberări a econo
miei naționale de sub tutela intere
selor străine, bucurîndu-se, ca ata
re, de sprijinul comuniștilor, al tu
turor cetățenilor cu convingeri pro
gresiste din țară. în fine, intr-un 
comunicat al Confederației Genera
le a Muncii se arată că prin actul 
naționalizării „se face un nou pas 
înainte pe calea adîncirii procesului 
al cărui inspirator și conducător a 
fost generalul Juan Domingo Pe
ron... Guvernul popular continuă 
acțiunea de recuperare a sectoare
lor de bază ale economiei pentru a 
le pune in slujba interesului națio
nal, a demnității tuturor argentine- 
nitor".

Eugen POP 
Buenos Aires

Măsuri de înviorare 
a conjuncturii

La Bonn s-a dat publicității ho
tărirea Băncii Federale a R.F. Ger
mania referitoare la micșorarea cu 
zece la sută a rezervelor minime 
ne care băncile particulare vest- 
germane sint obligate să le tină 
în conturile lor la Banca federală. 
Prin aceasta, disponibilitățile mo
netare ale băncilor au crescut cu' 
circa 4.75 miliarde mărci. Hotărirea 
vizează înviorarea climatului finan
ciar intern si. prin aceasta. îmbu
nătățirea ansamblului conjuncturii 
economice.

Numeroase cercuri economice 
vest-germane consideră că in pre
zent a devenit imperios necesară 
o stimulare a conjuncturii economi
ei. mai ales dacă se tine seama de 
situația de pe piața forței de mun
că. Oficiul federal al muncii a a- 
nuntat. zilele trecute, că numărul 
șomerilor totali a aiuns la circa 
645 000 de persoane, cărora li se a- 
daugă peste 140 000 de șomeri par
țiali. în același timp, președintele 
Oficiului federal al muncii. Josef 
Stingi, a arătat că in decembrie 
1974 numărul șomerilor totali va 
depăși 800 000. Unele ramuri im
portante ale economiei vest-germa
ne stau nemijlocit sub semnul cri
zei : industria automobilului, a mo
bilei. cea textilă. în aceste ramuri 
a avut loc o scădere a producției, 
concomitent cu concedieri însem
nate de salariati sau. cel puțin, pa
ralel cu creșterea șomajului partial. 
Așa cum arată rapoartele lunare 
coniuncturale publicate de ziare de 
specialitate, cum sint ..Handels
blatt" sau suplimentele economice 
ale cotidfanelor, folosirea capacită
ților de producție dă semne îngri
jorătoare de scăderș Dacă In 1969 
capacitățile de producție din indus
trie erau folosite in proporție de

92 Ia sută, anul acesta s-a ajuns 
la 83 la sută, ceea ce reprezintă un 
procent mai scăzut chiar decit in 
1967. anul celei mai grele recesiuni 
postbelice in economia R.F.G. Por
tofoliul de.comenzi este, de aseme
nea. in scădere, atit in ce privește 
comenzile interne, cit si cele exter
ne îngrijorător este considerat fap
tul că in primul semestru al anu
lui 1974 s-a înregistrat o creștere 
de numai 1—1,5 la sută a produsu
lui social, in timp ce preturile au 
sporit cu 7.2 la sută.

Paralel, se constată o stagnare a 
vinzărilor de mărfuri si o încetinire 
a circulației bănești, cit si o creș
tere fără precedent a numărului de 
falimente. După cum arată.datele 
oficiale. ,in primul semestru al a- 
nului 1974 s-au înregistrat de două 
ori mai multe falimente decit în 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent. Pe de altă parte. în con
textul unei creșteri a șomajului și 
deci a grijii zilei de miine. conco
mitent cu o sporire permanentă a 
preturilor, populația ezită să facă 
acele „cumpărături masive" care ar 
stimula in mod apreciabil econo
mia. De aceea, fenomenul cunoscut 
de către specialiști sub numele 
..stagflatie" — inflație ne fondul 
stagnării economiei — continuă să 
rămină in continuare problema nr. 1 
a economiei vest-germane. Pe a- 
cest fond, măsura Băncii federale 
este comparată cu o rază de soare 
intr-o zi de iarnă : ea este menită 
să dea speranțe de înviorare — ca 
urmare a creșterii fondurilor dis
ponibile care să fie folosite 6Ub 
formă de credite de investiții — 
dar încă nu să încălzească.

N. S. STANESCU 
Bonn

Delegația militară * Gu- 
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a îna
intat Comisiei internaționale de con
trol și supraveghere un protest in 
care sint enumerate numeroase în
călcări ale încetării focului provocate 
de unități militare ale administrației 
de la Saigon, comise împotriva unor 
teritorii eliberate de forțele patriotice 
sud-vietnameze.

Șeful statului venezue- 
16C8S1, ,^ar*os Andres Perez, a de
clarat unor ziariști din R.D. Viet
nam. aflati in vizită la Caracas, că 
guvernul său este dispus să studie
ze posibilitatea stabilirii imediate de 
relații diplomatice intre cele două 
țări — informează agenția Prensa 
Latina.

Turneul pe care primui' mi- 
nistru japonez, Kakuei Tanaka, ur
mează să-1 întreprindă, începind de 
la 12 septembrie, timp de două săp- 
tămîni, in Mexic, Brazilia, Canada și 
Statele Unite, este menit 'să contri
buie la îmbunătățirea relațiilor, in 
diverse domenii, intre Japonia și ță
rile celor două continente americane 
— s-a precizat la Tokio.

Șeful statului libanez, 
Suleiman Frangieh, l-a primit pe 
Haluk Bayulken, fost titular la mi
nisterul turc al relațiilor externe, 
care întreprinde o vizită la Beirut, 
în calitate de trimis al președinte
lui Koruturk — informează agenția 
M.E.N. Cu acest prilej, Bayulken 
i-a remis președintelui libanez un 
mesaj din partea șefului statului 
turc.

Procesul unui grup de 11 
criminali de război naziști, acuzați 
de uciderea mgi multor sute de ce
tățeni de naționalitate poloneză, a 
început în orașul vest-german Gies
sen. Printre inculpați se află fos
tul căpitan SS Hartmut Pullmer, 
condamnat deja la moarte, în contu
macie, de un tribunal francez.

La Vancouver <Canada> a 
avut loc. între 15 și 30 august. Con
gresul international al matematicie

nilor, care a întrunit aproximativ 
5 000 de participant din toate țările 
lumii. Cu acest prilej, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, a fost 
ales vicepreședinte al Uniunii inter
naționale a matematicienilor.

La invitația președinte
lui B. S. F. Iugoslavia, Iosi>’ 
Broz Tito. și a președintelui Consi
liului Executiv Federal. Gemal Bie- 
dici. în Iugoslavia va sosi, in a doua 
jumătate a lunii septembrie. într-o 
vizită oficială, primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, Sirimavo Ban- 
daranaike.

R. D. Germană și Tailan- 
(jjj au hotărit să stabilească rela
ții diplomatice la nivel de ambasadă 
— informează agenția A.D.N.

Experții economici al Or- 
ganizației Țărilor Exportatoare de 
Petrol (O.P.E.C.) au căzut de acord 
să recomande miniștrilor de externe 
ai statelor membre, care se vor reuni, 
Ia 12 septembrie, în capitala . austria
că, menținerea, in ultimul trimestru 
al anului, a actualelor prețuri la 
petrol. •»

In Bangladesh E au ”r°dus 
noi inundații. Cele mai afectate sint 
districtele Chittagong și Sylhet. Au
toritățile exprimă temerea că situa
ția s-ar putea înrăutăți grav in ur
mătoarele zile.

La bordul primei nave JaP°- 
neze cu propulsie nucleară — 
„Mutsu" — au fost întrerupte luni 
operațiunile de încercare, ca urmare 
a nivelului anormal de radioactivitate 
de la bordul navei, care va trebui 
să se întoarcă imediat in portul So- 
mori, din nordul Japoniei, a anunțat 
Agenția japoneză pentru dezvoltarea 
energiei nucleare. „Mutsu" — de 
8 214 tone — este cea de-a patra navă 
civilă cu propulsie nucleară din lume.

In Uruguay a tost efectua,i 
o nouă devalorizare a monedei na
ționale. a noua din acest an. Valoa
rea pessoului Uruguayan a scăzut cu 
3.62 la sută în comparație cu dola
rul.

MARGINALII
Triste pagini

„Tăcere, ne scufun
dăm I" Cu acest titlu 
pe toată lărgimea pa
ginii intii, ziarul 
„Combat" și-a anun
țat vinerea trecută 
dispariția. „Este sfir
șitul unei aventuri 
foarte demne, dar 
totodată este sancțiu
nea nemiloasă a sis
temului economic in 
care trăim" — scria 
ziarul in ultimul său 
editorial.

De ce a dispărut 
„Combat" ?

Avind ca deviză în
demnul „de la rezis
tență lâ revoluție",'zia
rul „Combat" („Lupta") 
s-a născut sub ocupa
ția fascistă, in clan
destinitate, ca un stri
găt împotriva ocupan- 
ților, ca o speranță in 
izbinda forțelor popu
lare ale Rezistenței 
franceze. Luptă încu
nunată de succes : la 
21 august 1944 apare 
primul său număr le
gal, cu titlul „Prin

insurecție, republica 
triumfă la Paris". Nu
me prestigioase se a- 
lătură ziarului — An
dri Malraux, Albert 
Camus, Jean Paul 
Sartre — care Iși ciș- 
tigă sute de mii de 
cititori.

Fidel actului său de 
ngștere și devizei sa
le, ziarul respinge 
orice compromis, re
fuză orice publicitate 
și reclamă, iși păzeș
te cu rigoare și dem
nitate independența.de 
opinie. Și, în conse
cință, dificultățile în
cep să apară, condi
țiile tipografice de
vin din ce in ce mai 
precare, tirajul scade. 
Ziarul „Combat" ră
măsese ultimul coti
dian parizian născut 
in timpul Rezistenței. 
Celelalte au dispărut 
rind pe rind în ulti
mii ani, sfărîmate de 
legea de fier a bene
ficiului comercial.

albe
După cum explică 

în declarațiile lor ma
rile centrale sindicale 
C.G.T. și C.F.D.T., nu 
criza hirtiei a provo
cat moartea ziarului 
„Combat", ci procesul 
de concentrare a pre
sei care acționează cu 
putere in Franța, atit 
la Paris, cit și in pro
vincie. „Este vorba 
de o ofensivă caracte
ristică a marelui ca
pital in tendința sa 
de a constitui mono
poluri in toate sec
toarele: In acest pro
ces general se înscrie 
actuala criză a pre
sei" — explică C.G.T.

Cele două pagini în 
alb cu care a apărut 
vineri „Combat", din 
lipsă de „materie" — 
cum spun tipografii 
— conțin astfel o 
profundă semnificație.

Paul 
DIACONESCU

DE PRITUTINDENI
• PERICOLUL ERO

ZIUNII. Ca urmare a eroziu
nii solului, numai in Europa se 
pierd anual 84 tone sol la kilo
metru pătrat. Raportat, pe în
tregul continent, pierderile în
sumează circa 840 milioane tone 
anual. în Africa, cifra este și 
mai mare — 700 tone la kmp, 
ceea ce pe scara continentului 
reprezintă aproximativ 21 mi
liarde tone in fiecare an. In timp 
ce media anuală mondială a 
grosimii păturii de sol distruse 
prin eroziune este de 2—3 cm, 
pe continentul negru se ating, 
in unele regiuni, cifre de necre
zut : 70 cm. Aceste pierderi 
constituie. în marc măsură, re
zultatul defrișărilor și al pă- 
șunatului intensiv, care lipsesc 
pămintul de pătura lui protec
toare naturală. De aici și deose
bita Însemnătate si urgentă pe 
care le capătă necesitatea adop
tării unor măsuri corespunză
toare de apărare a planetei.

• STREPTOMICINA 
OBȚINUTĂ PE CALE SIN
TETICĂ. Din Tokio se anunță 
o importantă realizare a chl- 
miștilor japonezi : prof. Sumio 
Umezava a reușit sî sintetizeze' 
strcptomicina — antibiotic care 
pină in prezent nu putea fi ob
ținut decit pe baza unei culturi 
de bacterii. Această descoperire 
este apreciată ca fiind de natura 
să extindă mult posibilitățile 
terapeutice ale streptomicinei, 
intrucit prin modificarea structu
rii sale chimice vor putea fi 
eleminate efectele secundare no
cive. încă în urmă cu un an 
savantul japonez reușise să ob
țină pe cale sintetică un alt 
antibiotic înrudit cu streptomi- 
cina, dihidrostreptomicina.

• DUPĂ 1700 DE ANI. 
în salul Bolec. situat la 24 kilo
metri est de Belgrad, cu prilejul 
efectuării unor arături, un grup 
de țărani a descoperit un bust 
de bronz. Comparindu-1 cu 
portretele de pe monede ro
mane. cercetătorii au stabilit că 
este vorba despre bustul împă
ratului Macrinus, care a domnit 
doar 14 luni.- in anii 217—218. 
După mai bine de 1700 de ani, 
bustul demonstrează măiestria 
sculptorului care a creat o ope
ră extrem de expresivă, cit si 
calitatea excepțională a mate
rialului din care a fost turnat — 
remarcă publicația iugoslavă 
..Revue",

• OBELISCURILE U- 
RIAȘILOR. O expediție ar
heologică italiană a descoperit 
in pustiul Tenere, din Niger, 
50 de obeliscuri avind o înăl
țime de patru metri, cioplite în 
piatră de culoare albastră. Zece 
dintre ele se păstrează și as
tăzi in poziție verticală. Ele au 
fost înălțate cu multă vreme in 
urmă pe un deal, unde, potrivit 
unei legende răspindite printre 
tuaregi, era locul de întrunire al 
unor uriași...

• „SENSIT" este numels 
unui nou medicament prezentat 
recent la Dusseldorf (R.F. Ger
mania) — o mică pilulă de cu
loare roșie — care urmează să 
devină un prețios aliat al me
dicilor in combaterea infarctului 
miocardului. Experimentat la 
peste o mie de persoane atinse 
de infarct, anghină pectorală sau 
scleroză coronară. „Sensit" a dat 
rezultate mai bune decit medi
camentele utilizate pină acum. 
Medicii îl recomandă atit in 
cadrul unor tratamente înde
lungate. cit și preventiv, mai 
ales cind semnele alarmante de 
infarct sint accelerate de anu- 
miți factori, ca fumatul, obezi
tatea. lipsa de mișcare, stressul. 
diabetul. Aceste semne sint mai 
frecvente la persoanele de la 45 
de ani în sus.

• UN PIONIER AL 
TRANSPLANTULUI DE 
ORGANE. După cum s-a mal 
anunțat, recent, Charles Lind
bergh — primul pilot din lume 
care, in 1927, a traversat în 
zbor Atlanticul — a încetat din 
viață de pe urma unei maladii 
canceroase. Cu această ocazie 
s-a amintit pe larg de perfor
manța sa, care, la vre
mea respectivă, a avut același 
ecou ca și primul zbor al omu
lui în spațiul cosmic. S-a amin
tit, de asemenea, de trage
dia petrecută in 1932, cind fiul 
lui Lindbergh, in virstă de nu
mai 20 de luni, a fost răpit șl 
ucis. Mai puțin cunoscut este 
faptul că Lindbergh a fost pre
ocupat de problema transplan
tului de organe. împreună cu 
savantul Alexis Carrel, laureat 
al Premiului Nobel, a pus la 
punct o metodă menită să asi
gure păstrarea în viată a unor 
organe ale corpului omenesc 
după moartea purtătorului lor.

• UN MARE MUZEU 
PICASSO LA PARIS.15000 
opere de artă purtînd semnătura 
lui. Picasso — aceasta este moș
tenirea lăsată familiei de marele, 
artist francez. Desene, sculpturi, 
gravuri, ceramică, tablouri (peste 
700 pictate de la începutul se
colului pină in preajma morții 
sale) au fost inventariate. O 
parte din acestea vor fi selec
ționate. in vederea amenajării 
unui muzeu Picasso la Paris, 
pentru care se caută o clădiră 
corespunzătoare.

• ȚINTARII... ÎMPO
TRIVA MALARIEI. în lupta 
împotriva malariei, savant ii in
dieni. împreună cu Organizația 
Mondială a Sănătății, au pus la 
punct o nouă metodă menită să 
contribuie la lichidarea purtăto
rilor acestei maladii primej
dioase. Prin modificări genetice, 
ip laborator a fost creată o 
specie de tințari numită „stirpi- 
torii", care distrug țințaril 
anophel. transmițători ai mala
riei. încercările. începute încă 
in 1970. au dat rezultate promi
țătoare.
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