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adresat participanților la cel de al II lea Congres 
internațional de tracologie

Doamnelor șl domnilor.
Stimați prieteni și tovarăși, 
îmi este deosebit de plăcut ca, în 

numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și al meu 
personal, să adresez un călduros sa
lut oaspeților de peste hotare, tu
turor participanților la lucrările celui 
de-al II-lea Congres internațional de 
tracologie.

Tara noastră este bucuroasă șă 
găzduiască această importantă mani
festare științifică internațională, care 
își propune să dezbată problemele 
istoriei, limbii și civilizației tracilor, 
ale rolului lor în formarea popoare
lor sud-est europene, ale moștenirii 
pe care ei au lăsat-o culturii acestor 
popoare, să aducă, prin aceasta, noi 
contribuții la definirea locului ocu- 
pat de traci în istoria universală.

Este cunoscut că numeroasa popu
lație a tracilor — cu adînci rădăcini 
în întregul spațiu carpato-balcanic 
— a intrat din cele mai vechi tim
puri în lumina istoriei. începînd cu 
„Iliada“ lui Homer, izvoarele literare 
și istorice au menționat existența 
tracilor de-a lungul a mai bine de 
un mileniu, pînă în momentul cînd, 
în urma unor complexe și îndelun
gate procese social-economice, cul
turale și etnice, ei au trecut — pier- 
zîndu-și numele — în ființa popoare
lor moderne ale acestui spațiu. Con*  
stitute un adevăr istoric de necon
testat faptul că toate națiunile care 
trăiesc astăzi în această zonă geo
grafică au suferit, în trecutul înde
părtat. într-o măsură mai mare sau 
mai mică, influența tracilor, care 
și-a pus pecetea pe însuși felul de 
a fi al acestor popoare, a favorizat 
dezvoltarea contactelor și legături
lor dintre ele. Vechile populații mi
gratoare care au venit și s-au stabi
lit în această parte a Europei au gă
sit aici o organizare socială și o ci
vilizație constituită — cea a traci
lor, respectiv a geto-dacilor — în 
spațiul căreia s-au format apoi și 
s-au afirmat ca unități distincte, de 
sine stătătoare, popoarele care tră
iesc astăzi în această parte a conti
nentului.

Bogata moștenire de cultură spiri
tuală și materială a tracilor și geto- 
dacilor, relevată atit de scrierile an
tice, cit și de descoperirile arheolo
gice, este astăzi un bun comun al 
tuturor popoarelor din această zonă, 
Și. am putea spune, al întregii civi

lizații europene. De aceea, studie
rea, aprofundarea și punerea în va
loare a acestei prețioase moșteniri 
reprezintă o cauză nobilă, legată 
nemijlocit de eforturile pentru adîn- 
cirea cunoașterii reciproce dintre 
popoare, pentru înțelegere, bună ve
cinătate și conlucrare pașnică între 
ele. în acest spirit, noi credem că, 
punînd în evidență aportul conside
rabil cu care tracii s-au înscris — 
alături de vechii greci și latini, de 
celți și iliri, de germani și slavi — în 
istoria mai veche a civilizației eu
ropene, dumneavoastră, exponenți 
de autoritate în acest domeniu, con- 
tribuiți efectiv la o mai bună înțe
legere între Urmașii de azi ai aces
tor vechi popoare, la cauza nobilă a 
păcii și colaborării între națiunile 
din această zonă.

Se cunoaște că pe aceste melea
guri daco-getice au trăit oameni 
harnici și cutezători. Astfel, Hero
dot spunea despre geto-daci că 
„erau cei mai viteji și cei mai drepți 
dintre traci", iar Strabon, că Bure- 
bista — care potrivit inscripției lui 
Acomion este „cel dintîi și cel mai 
mare rege din Tracia" — și-a ridicat 
atit de mult neamul său, „încît în 
cîțiva ani a creat o mare domnie... 
și chiar de romani era temut".

în țara noastră, conștiința rolului 
hotărîtor pe care tracii, respectiv 
geto-dacii, l-au jucat în formarea 
poporului român a impulsionat încă 
din secolul trecut cercetările istori
ce. arheologice și lingvistice în do
meniul tracologiei. Contribuțiile a- 
duse în acest domeniu de iluștri ga- 
vanți și oameni de cultură, ca 
B. P. Hasdeu, Gr. Tocilescu. V. Pîr- 
van. G. G. Mateescu, au îmbogățit, 
în egală măsură, atit realizările re
prezentative ale științei românești, 
cit și patrimoniul cunoașterii uni
versale. Continuînd opera acestor 
Înaintași, oamenii de știință care ac
tivează astăzi în domeniile istoriei, 
lingvisticii, etnografiei, folclorului, 
antropologiei, istoriei artelor, al 
științelor sociale și politice aduc o 
contribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea tracologiei, a științelor 
istorice în general.

România manifestă o preocupare 
permanentă pentru dezvoltarea cer
cetării istorice, a tuturor domeniilor 
științelor umaniste — inclusiv a tra
cologiei — pornind de la însemnăta
tea acestora pentru îmbogățirea cul

turii naționale și universale, pentru 
educarea întregului popor în spiritul 
prieteniei și al înțelegerii cu cele
lalte națiuni, al respectului și pre
țuirii marilor valori ale umanității. 
Statul nostru a încurajat și va încu
raja și în viitor cercetarea arheolo
gică sistematică a întregului terito
riu național, lărgirea rețelei mu
zeale. dezvoltarea cercetărilor de 
lingvistică, antropologie și etnogra
fie și valorificarea corespunzătoare a 
acestor cercetări.

In spiritul întregii politici externe 
a țării noastre, de colaborare largă 
cu toate statele, de participare acti
vă la schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale, vom acorda 
în continuare toată atenția dezvoltă
rii cooperării în domeniul științelor 
istorice — inclusiv al tracologiei — 
stimulînd participarea cercetătorilor 
români la diferitele acțiuni și mani
festări științifice cu caracter regio
nal sau mondial. Sîntem convinși că 
in acest fel vom contribui nu numai 
la aprofundarea cercetărilor din 
acest domeniu, ci și la adîncirea cu
noașterii reciproce, la dezvoltarea și 
întărirea relațiilor de prietenie intre 
popoarele balcanice. între toate na
țiunile europene.

Avem astăzi cu toții datoria de 
Înaltă răspundere de a adăuga noi 
și noi elemente de progres legături
lor care au, unit din oele mai vechi 
timpuri popoarele din această zonă, 
de a acționa, pe toate planurile, pen
tru dezvoltarea unbr relații interna
ționale noi, bazate pe deplină ega
litate și colaborare, de a face ca 
Balcanii și Europa să devină, cu a- 
devărat, Zone ale păcii și securității, 
ale cooperării fructuoase între na
țiuni.

Noi. românii, trăind pe pămlntul 
locuit, muncit și apărat odinioară de 
un mare popor, de oameni viteji și 
drepți, dorim să facem totul pentru 
ca în această zonă "geografică, în 
Europa și în întreaga lume să dom
nească pacea și cooperarea frățeas
că, bunăstarea și fericirea popoare
lor.

în încheiere, adresez, din toată ini
ma, celui de-al II-lea Congres inter
național de tracologie succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor sale. Tu
turor participanților le doresc- reali
zări de seamă pe tărîmul nobil al 
științei și o ședere cit mai plăcută 
în țara noastră.
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Pregătiri pentru 
însămințările 

de toamnă
Paralel cu recoltarea culturilor de 

sezon. în agricultură se desfășoară 
acțiuni largi de pregătire a campa
niei pentru însămințările de toamnă, 
în acest scop. întreprinderile agrico
le de stat și cooperativele agricole 
de producție au arat mai mult de 98 
la sută din terenurile planificate pen
tru această perioadă, numeroase u- 
nități depășind prevederile. în ulti
mul timp, lucrătorii din agricultură 
au intensificat munca de pregătire 
a terenurilor destinate însămințărilor 
care vor începe in curind. Astfel. în 
25 de județe s-au pregătit în vederea 
însămînțării păioaselor suprafețe mai 
mari fată de cele prevăzute pînă la 
această dată. în fruntea acțiunii si- 
tuîndu-se cooperativele agricole de 
producție din județele Ialomița, Gorj, 
Prahova și Iași.

(Agerpres)

Rezultate bune 
în întrecere

Colectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Bacău au înscris, 
în ultima vreme, pe graficul întrece
rii mari cantități de produse peste 
prevederile planului. Amintim dintre 
acestea cele aproape 130 milioane ki- 
lowați-oră energie electrică, peste 
11 000 tone de produse petroliere, 
2 200 tone cărbune, 500 tone fenol, 367 
tone polistiren, 6 500 metri cubi de 
cherestea, mobilă in valoare de 18 
milioane lei și alte însemnate can
tități de produse necesare economiei 
naționale. în fruntea întrecerii se 
află energeticienii- din Borzești, mi
nerii din Comănești, petroliștii din 
Moinești și muncitorii din exploată
rile forestiere. (Gheorghe Baltă).

Producție 
suplimentară 

prin creșterea 
productivității muncii

De la începutul anului, oamenii 
muncii din județul Sibiu au obținut 
o producție globală suplimentară de 
459 milioane lei și o producție-marfă 
peste plan de 780 milioane lei, 83 la 
sută din sporurile înregistrate fiind 
obținute pe seama sporirii productivi
tății muncii. Prin reducerea cheltuie
lilor materiale s-a realizat o econo
mie de 6,3 161 la 1 000 lei prodttcțffe- 
marfă, ceea ce pe 7 luni a dus la o 
economie totală de 94 milioane lei. 
(Nicolae Brujan).

LA ZI ÎN

Recoltarea 
și însilozarea 

furajelor
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Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit. in ziua 
de 4 septembrie, cu tovarășul Rod
ney Arismendi, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Uruguay, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită în. 
țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Rodney Arismendi și-a 
exprimat profunda satisfacție die a 
se întilni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit călduros pen
tru invitația de a vizita România, 
de a participa la festivitățile consa
crate zilei de 23 August, marea săr
bătoare națională a ponorului ro
mân. Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Uruguay a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute de România 
socialistă, de poporul român în con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltate, în promovarea pe 
arena internațională a cauzei păcii.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. P. D. Coreene

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

Șal( Partidului,, Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Pak Zung Guc. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu vor face o vizită oficială 

de prietenie in R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste- România, și tovarășa Elena 

democrației și înțelegerii între na
țiuni.

în cursul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de păreri privind ac
tivitatea și preocupările Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Uruguay, precum și în 
legătură cu unele aspecte ale situa
ției internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Rodney Arismendi și-au manifestat 
satisfacția fată de relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.C. din Uruguay, precum și do
rin,ța de a le dezvolta in continuare, 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Primul secretar al C.C. al P.C. din 
Uruguay a exprimat recunoștință 
pentru sprijinul și solidaritatea ma
nifestate de P.C.R., de poporul ro
mân. față de lupta comuniștilor, a 
tuturor forțelor democratice din U- 
ruguay, pentru salvgardarea libertă
ților democratice, împotriva reacțiu- 
nii si imperialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că Partidul Comunist Român,

Cu acest prilej, ambasadorul co
reean a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie din 
partea tovarășului Kim ’ Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Ceausescu vor efectua, la invitația to
varășului Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co

poporul român își vor manifesta și 
în viitor sprijinul și solidaritatea cu 
lupta Partidului Comunist din Uru
guay, a tuturor forțelor progresiste, 
democratice, patriotice, pentru resta
bilirea drepturilor și libertăților de
mocratice. pentru încetarea represiu
nilor și eliberarea deținuților poli
tici uiruguayeni, pentru apărare*  
drepturilor oamenilor muncii, pen
tru înaintarea țării pe calea demo
crației și progresului.

în timpul convorbirii s-a subli
niat necesitatea conlucrării, pe plan 
național și internațional, a tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste, 
democratice, a intensificării acțiuni
lor lor în lupta pentru triumful cau
zei păcii, democrației, libertății, in
dependentei naționale și progresului.

în acest cadru a fost reafirmată 
hotărîrea Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din 
Uruguay de a milita pentru întărirea 
unității partidelor comuniste și mun
citorești. a tuturor forțelor progre
siste, democratice, an.tiimperialiste.

întiln.irea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

Mulțumind, tovarășul Nicola*  
Oeaușescu a adresat, la riadul său, 
tovarășului Kim Ir Sen un salut 
călduros, împreună cu cele mai bun*  
urări.

întrevederea s-a desfășurat tn.tr-« 
atmosferă caldă, tovărășească.

muniștilor din Iugoslavia, și a tova
rășei Iovanka Broz, o vizită oficială 
de prietenie in R.S.F. Iugoslavia, In 
perioada 8—11 septembrie a.c.

Slatina pe coordonatele urbanismului modern Foto : E. Dichiseanu

CRONICA SĂPTĂMÎNlh

Grijă permanentă 

pentru creșterea 

bunăstării poporului

și economică

L-am surprins pe direc
tor in pauza dintre două 
ședințe de lucru și. cum 
nu-i precizasem scopul în
trevederii solicitate cu vreo 
două ceasuri mai devreme, 
a apărut cumva nedumerit 
aflînd că eram venit să mă 
documentez asupra unei 
probleme ce nu ținea nici 
de îndeplinirea planului de 
producție, nici de aprovi
zionarea tehnico-materială. 
nici de vreo oricare altă 
chestiune decurgînd din 
sarcinile si activitatea în
treprinderii. Era vorba de 
activitatea politico-educa- 
tivă. de ceea ce se face, 
prin mijlocirea culturii, 
pentru om, în planul for
mării lui multilaterale, al 
îmbogățirii universului său 
spiritual. Meditativ, cu cal
mul cel mai desăvîrșit, 
temperament ce nu este în 
acord cu numele pe care-1 
poartă (inginerul-director 
se numește Constantin 
Furtună), interlocutorul în
cepu parcă prin a se 
scuza :

— Sîntem o fabrică tînă- 
ră, abia intrată în produc
ție, acum vreun an și ju- 
mătate-doi, nu avem tra
diție. colectivul de muncă, 
destul de numeros, este încă 
neomogenizat, sint oameni 
veniți de la tară Si din toa
tă țara, așa încît... La în
ceput cu toate, chiar și cu 
multe dintre rezolvările pe

care trebuie să le găsim în 
zona educației.

Nu cu multă vreme în 
urmă relatam în paginile 
ziarului despre o inițiativă 
născută la Alexandria sub 
denumirea „Fii ai uzinei — 
fii ai satului" si prin inter
mediul căreia întreprinde-

rul fabricii, iar în suita de 
idei pe care le expune re
levă contribuția la reușita 
acțiunilor din satele unde 
au avut loc întîlniri, sub ge
nericul amintit, ale formați
ilor artistice ale fabricii, în 
speță formația de muzică 
ușoară, brigada artistică.

muncii" cu montajul „Sim
fonia rulmentului", dans cu 
temă sugerînd fazele suc
cesive. de la topirea meta
lului pînă la ultimul con
trol tehnic de calitate, ale 
nașterii rulmenților prin 
munca conjugată a mașini
lor și a oamenilor : un pre-

...în universul cultural 
al unui oraș de cîmpie
rea de rulmenți, unde ne 
aflăm, obținuse succese pe 
linia mai bunei încadrări în 
muncă a tinerilor lucrători 
proveniți din satele împrej
muitoare, iar localitățile ru
rale furnizoare de mină de 
lucru la „Rulmentul" bene- 
ficiaseră. la rîndu-le, de 
un mai substanțial aport al 
fiilor lor, devenit! munci
tori industriali, la rezolva
rea treburilor de interes 
major ale obștii. Inițiativa, 
mai mult decît valoroasă, 
ne este evocată de directo-

formația de dansuri. în
treprinderea nu era deci 
lipsită de acele instru
mente cultural-formative 
la care mă referisem în 
partea de început a dialo
gului cu responsabilul ei 
numărul unu. Mai mult 
chiar, aveam să aflu că dis
pune și de un cerc de tea
tru, și că pînă acum tinere
le colective artistice ale rul- 
mentiștilor recoltaseră nu
meroase succese : o mențiu
ne la faza pe țară a festiva
lului tematic ..Bucuria

miu întîi obținut de briga
da artistică la un con
curs recent. ce a avut 
loc chiar la Alexandria : 
participarea unor membri 
ai formației de dansuri la 
recentul turneu întreprins 
in Grecia de ansamblul „A- 
lunelul" al casei de cultură. 
Există realizări — poate de 
început, cum le caracteriza, 
cu un acut simt al modes
tiei. interlocutorul nostru, 
dar există, și ele se înca
drează. ca o parte compo
nentă, în activitatea mai

cuprinzătoare cultural-ar- 
tistică din perimetrul Te
leormanului.

Cu activitatea politico-e- 
ducativă desfășurată în a- 
ceastă parte sudică a tării, 
zonă de cîmpie. de cerno
ziom, de oameni cu chipu
rile arse de soare, perime
tru al unor zăcăminte fol
clorice încă insuficient ex
plorate de cercetarea de 
specialitate, m-am întîlnit 
cu un bun număr de ani în 
urmă. cînd. coborînd din- 
tr-un camion al Casei de 
cultură de la Alexandria, 
aveam să particip la o reu
șită manifestare la nivel de 
cămin cultural. Era în co
muna $torobăneasa, la 
punctul de confluentă al 
riurilor Vedea si Teleor
man, așezare rurală veche, 
unde avuseseră loc puter
nice conflicte sociale, si 
care astăzi dispune de so
lide structuri ale societății 
socialiste. De fapt, atunci 
călcam pentru prima oară 
in această zonă si dintre 
toate cite le-am observat 
am reținut, ca fapte remar
cabile, nu numai bogăția 
culturii spirituale populare, 
ci și un lăudabil simt al 
conservării — în paralel cu 
un proces de nouă si fer-

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

(Continuare in pag. a III-a)

în cronica săptămînii pe care o 
încheiem se înscrie, ca un eveni
ment semnificativ, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marele maga
zin „Unirea" din Capitală, cu prile
jul inaugurării acestuia. Integrîndu- 
se stilului de lucru propriu secre
tarului general al partidului, de a 
se deplasa sistematic în unitățile e- 
conomice, sociale, culturale, pentru 
a examina la fața locului, împreună 
cu oamenii muncit problemele care 
se cer rezolvate, și această vizită s-a 
soldat cu concluzii practice deosebit 
de utile nu numai pentru buna 
organizare a activității acestei mari 
și reprezentative unități comerciale, 
ci și pentru perfecționarea activi
tății întregului comerț socialist. Din
colo de indicațiile și recomandă
rile concrete pentru factorii de 
răspundere din comerț, s-a im
pus atenției, o dată în plus, gri
ja deosebită, permanentă pentru 
creșterea necontenită a bunăstării 
poporului — obiectivul fundamental 
al politicii și întregii activități a 
partidului, subiect de permanentă pre
ocupare a secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Așa cum se știe, cu puțină vreme în 
urmă a fost adoptat Programul pri
vind producția și desfacerea bunuri
lor de consum în perioada 1976—1980.

Vizita de lucru Ia care ne referim 
a prilejuit și ea o examinare con
cretă a modului în care se asi
gură realizarea sarcinilor stabilite 
privind sporirea fondului de marfă 
pentru consumul populației, ridica
rea calității produselor, lărgirea ga
mei sortimentale, construirea de noi 
spații comerciale, modernizarea pro
cesului de servire a cumpărătorilor 
— într-un cuvînt, elemente în mă
sură să contribuie la ridicarea stan
dardului de viață al întregului popor. 
Căldura deosebită cu care a fost în- 
tîmpinat secretarul general al parti

dului de numeroșii cetățeni ai Capi
talei și cu prilejul acestei vizite a 
exprimat pregnant înalta prețuire și 
recunoștință față de cel care, in frun
tea partidului și țării, face totul pen
tru ca obiectivele stabilite în dome
niul progresului economic al țării 
și creșterii nivelului de trai să fie 
îndeplinite exemplar.

Cu neabătută

consecvență pentru

înfăptuirea hotărîrilor

Congresului educației

politice și al culturii

socialiste

în bogată suită a evenimentelor 
desfășurate în răstimpul săptămînii 
pe care o încheiem — săptăminâ ce 
precede deschiderea noului an școlar 
în învățămintul de toate gradele — se 
cuvine remarcată începerea consfătu
irilor județene ale cadrelor didac
tice din domeniul științelor sociale și 
învățămîntului de partid și U.T.C.

Aceste consfătuiri vor fi urmate 
de o serie de alte consfătuiri con
sacrate diferitelor specialități care 
se predau în invățămînt — limba și 
literatura română, matematica, ști
ințele naturii etc. în cadrul acestora 
vor fi dezbătute modalitățile de îm
bunătățire a predării disciplinelor 
respective, de sporire a rolului lor 
formativ-educativ, de întărire a le
găturii procesului de învățăm! nt cu 
producția, cu cerințele practicii.

Organizarea acestor consfătuiri — 
primele au avut loc în județele Neamț 
și Vaslui — pune în lumină, o dată mai 
mult, importanța deosebită pe care o 
acordă partidul activității politico- 
ideologice de educare și formare a 
omului nou — ținînd seama de rolul

conștiinței înaintate ca factor de 
prim ordin în transformarea revolu
ționară a societății, in opera de edi
ficare a noii orînduiri sociale. Est*  
un fapt bine cunoscut, dovedit de în
treaga experiență a construcției so
cialiste, că numai prin ridicarea ni
velului conștiinței maselor, prin 
perfecționarea pregătirii lor politico- 
ideologice și de specialitate se poate 
asigura participarea lor activă și res
ponsabilă la înfăptuirea politicii 
partidului. Tocmai această realitate 
fundamentală a determinat adoptarea 
de către partid a programului de 
educație comunistă. După cum se 
șție, acest program a fost conside
rabil îmbogățit prin hotărîrile Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste — conducerea parti
dului. personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu acordînd o atenție deose
bită. stăruitoare concretizării rigu
roase și aplicării acestor hotărîri, sta
bilirii unui atotcuprinzător ansam
blu de măsuri pentru înfăptuirea o- 
biectivelor privind munca ideologică 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului și de Congresul educației 
politice și al culturii socialiste.

în acest cadru se înscriu și con
ferințele județene la care ne-arn 
referit și care au pe ordinea de 
zi o problematică bogată cuprinzînd 
deopotrivă îmbunătățirea predării 
științelor sociale și a programelor 
analitice pentru aceste discipline în 
învățămintul gimnazial, liceal și su
perior, perfecționarea organizării și 
programelor pentru învățămintul de 
partid. Chiar dacă programul edu
cației comuniste este un program de 
largă perspectivă, hotărîrea si modul 
concret, într-o amplă viziune, cu care 
s-a trecut la aplicarea lui în răs
timpul care s-a scurs de la congres 
dovedește că partidul nostru în
țelege să asigure transpunerea lui 
in viață printr-o activitate sistema
tică și perseverentă, desfășurată zl 
cu zi, ceas cu ceas, cu participarea 
intensă a tuturor instituțiilor și or
ganismelor investite cu atribuții și 
răspunderi în acest domeniu. Se vă
dește acum și mai bine important» 
covîrșitoare a Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, rolul 
______  Ioan ERHA.N 
(Continuare in pag. a IV-a)
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Cum pregătim elevii pentru
RECOLTAREA ȘlINSILOZAREA FURAJELOR 
iceastă acțiune urgentă, de mure importanță pentru dezvoltarea zootehniei, 

cere bună organizare și mult spirit gospodăresc

noul an școlar ?

Strtngerea furajelor este In a- 
ceste zile una dintre cele mai im
portante acțiuni. De executarea ei 
Ia timp, pentru a evita orice pier
deri, depinde in foarte mare mă
gură creșterea producției animale. 

Volumul lucrărilor de recol
tare și însilozare a furajelor 
este foarte mare. Acum trebuie 
cosite sute de mii de hectare 
de otavă de pe fînetele naturale, 
trifoiul și lucerna. Concomitent cu 
recoltarea culturilor tirzii se cere 
să se asigure strtngerea întregii can
tități de produse secundare : frun

ze și colete de sfeclă de zahăr, ca
pitule de floarea-soarelui, coceni de 
porumb, resturi legumicole ș.a.

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pînă la data de 
3 septembrie a.c. planul total de 
însilozare a fost realizat In propor
ție de 32 la sută in Întreprinderile 
agricole de stat și de 64 la sută în 
cooperativele agricole. Avansate Ia 
această lucrare sînt cooperativele a- 
gricoîe din județele Suceava, Te
leorman. Iași. Bihor, Vrancea și

Botoșani. Dar in alte județe — Brăi
la, Arad, Buzău. Ialomița, Mara
mureș — există încă multe goluri 
In balanța furajelor.

Programul de însilozare pe luna 
septembrie este mult mai mare in 
comparație cu oricare dintre cele
lalte perioade ale anului. Faptul 
este eît se poate de firesc. De aceea, 
organele și organizațiile de partid, 
conducînd această acțiune, au dato
ria să desfășoare o intensă mun
că politică în rîndul oamenilor 
muncii de la sate pentru a-i face

să înțeleagă ce importantă are pen
tru unitatea în care lucrează, pen
tru dezvoltarea zootehniei, pentru 
economia noastră națională, strin- 
gerea la timp și fără pierderi a fu
rajelor. Se cuvine subliniată nece
sitatea extinderii și generalizării 
experienței înaintate a multor uni
tăți agricole și chiar județe întregi 
care au reușit să organizeze exem
plar munca, să aplice pe scară largă 
tehnologia de însilozare pentru a 
conserva toate resursele de nutre
țuri în cele mai bune condiții.

SUCEAVA: 0 experiență demnă de urmat

în această toamnă 
getației a determinat 
nadei de recoltare și 
aici decurge necesitatea de a acționa 
rapid, bine organizat, cu spirit gos
podăresc și răspundere.

în județul Suceava, din inițiativa 
comitetului județean de partid, s-a 
urmărit sistematic, zi de zi. modul 
cum se Înfăptuiesc programele de 
acțiune pentru recoltarea si însilo- 
zarea furajelor, insistîndu-se asupra 
organizării exemplare a muncii for
mațiilor mixte de mecanizatori și 
cooperatori. Ceea ce se cuvine subli
niat în mod deosebit este preocupa
rea pentru desfășurarea neîntrerup
tă a activității acestor echipe, pină 
la recoltarea ultimului hectar, a 
ultimei tone de nutret. Tinind 
seama de necesitatea de a se 
acționa rapid, de a se asigura um
plerea fiecărui siloz în cel mult 3—4 
zile, utilajele mecanice — combine și 
mijloace de transport — au fost con
centrate pe echipe, care se deplasea
ză de la o cooperativă agricolă la 
alta, in cadrul aceluiași consiliu in- 
tercooperatist.

— Cuvîntul de ordine, în acest an 
— ne spunea ing. Radu Rump, șeful 
sectorului bază furajeră din cadrul 
direcției agricole — este să insilozăm 
toate resursele de nutrețuri, tot ceea 
ce există pe cimp. întrucît în jude
țul nostru s-au însămintat mii de 
hectare de trifoliene în cultură as
cunsă în orz și grîu, la recoltarea

fnttrzierea ve- 
scurtarea peri
ls furaje. De

acestora s-au reglat combinele pen
tru a lucra cu masa de tăiere mai 
sus. în felul acesta, miriștea rămasă 
si trifoiul constituie un amestec cu 
umiditate optimă pentru prepararea 
semisilozului. De asemenea, s-au de
pistat din timp terenurile mai joase, 
cu suficientă umiditate pentru dez
voltarea vegetației spontane, cu di
ferite ierburi și buruieni, care acum 
se cosesc și se insilozează. Totodată, 
se cosesc marginile de drumuri, șo
sele și căi ferate, lizierele și poienile 
pădurilor. Recoltarea la timp a aces
tor nutrețuri, și, desigur, a trifolie- 
nelor și finețelor naturale a permis 
să fie asigurate surse suplimentare 
de masă verde, realizindu-se planul 
de însilozare. pe actuala perioadă, in 
proporție de aproape sută Ia sută. 
Pină acum au fost cosite 4 000 hec
tare de miriști, iar lucrările conti
nuă. în unele cooperative agricole, 
sursele suplimentare de nutreț strin- 
se de pe miriște însumează sute de 
tone. La cooperativa agricolă Todi- 
rești, de pildă, din cantitatea totală 
de 1 600 tone de furaje insilozate, 600 
de tone provin numai din cosirea mi
riștilor.

Organizarea lucrărilor in flux con
tinuu. de ta recoltarea furajelor și 
pină la insilozarea propriu-zisă, este 
o cerință de cea mai mare însem
nătate pentru conservarea nutrețuri
lor fără pierderi. La cooperativele 
agricole Boroaia și Horodincul de 
Sus, mecanizatorii si cooperatorii au

însilozat, în acest mod. cîte 2 500 tone 
de nutrețuri. Cooperatorii care lu
crează în " 
temui de 
a muncii 
interesați 
rate mai multe, de calitate mai bună. 
La cooperativa agricolă din Bosanci, 
șeful fermei zootehnice, ing. Mihai 
Niculiță, se ocupă nemijlocit de re
coltarea furajelor, de conservarea și 
gestionarea acestora. Pînă acum, la 
această unitate s-au însilozat aproa
pe 2 000 tone de nutrețuri, din care 
600 tone provin numai din cosirea 
miriștilor.

Un element esențial al tehnologiei 
de preparare a semisilozului constă 
în presarea puternică și continuă a

fermele zootehnice, în sis- 
organizare și de retribuire 
în acord global, sînt direct 
ca unitatea lor să aibă fu-

nutrețului, pentru eliminarea orică
ror goluri de aer și crearea condi
țiilor normale de fermentație tacti
că. în mod normal, această opera
țiune se execută cu tractoarele pe 
șenile. Acolo unde acestea lipsesc se 
echipează tractoarele pe roți cu 
pneuri duble și se atașează greutăți, 
pentru a mări forța de presiune pe 
toată durata insilozării.

Experiența sucevenilor demon
strează ce se poate realiza atunci 
cind oamenii sînt hotărîți să facă mai 
mult, să folosească deplin, gospodă
rește, toate resursele, toate posibili
tățile pentru echilibrarea balanței fu
rajelor, pentru creșterea producției 
animale.

C. BORDEIANU

SĂLAJ: Pe cîmp e bine. Nu la fel și în silozuri

în județul Sălaj, pentru asigurarea 
hranei necesare animalelor în pe
rioada de stabulație. lucrătorii ogoa
relor participă cu toate forțele la re
coltarea, transportarea și depozitarea 
furajelor existente pe cimp. în coo
perativele agricole de pe Valea So
meșului. mii de mecanizatori și ță
rani cooperatori transportă din cîmp 
ultimele cantități de paie și finuri, 
cosesc otava și o insilozează. La 
cooperativa agricolă Băbeni. ' 
ră, cooperatorii din brigăzile 
transportau nutrețul de pe 
cosită și ultimele cantități 
Ei au depozitat în șire circa 50 de 
tone de nutreț din miriști. în aceeași

bunăoa- 
de cimp 
miriștea 
de paie.

Pentru ca rodul muncii unui an

sa nu se risipească intr-o zi...
într-una din nopțile trecute am 

numărat la poarta fabricii de con
serve „Valea Roșie" de lingă Olte
nița 57 de autocamioane și tractoare 
cu remorci. Din caroseriile lor se 
scurgea un lichid cu miros îmbietor, 
de roșii.

...La ieșirea din orașul Buftea am 
lntilnit zilele acestea șapte autoca
mioane care. încărcate, făceau calea 
întoarsă spre casă : Drăgoești. După 
mai bine de 60 km de drum (la dus), 
alți 60 de kilometri (întors), încăr
cătura putea semăna cu orice altce
va, numai cu roșii, nu. Motivul re- 
turnării : „marfă crăpată".

...Pe Valea Mostiștei — la Săru- 
lești, Gurbănești. Valea Argovei, Fră- 
sinet. în grădinile de legume — a- 
devărati munți de roșii culese cu una, 
două și chiar mai multe zile in urmă. 
„Plnă la 2 septembrie, în cele 28 de 
cooperative agricole din raza com
plexului legumicol Brănești s-a fă
cut autoreceptie (predate la benefi
ciar. fără semnătură de primire) pen
tru 300 tone tomate — ne spune con- 
tabilul-șef al complexului, Nico- 
lae Faur. Ne lipsesc și mijloacele de 
transport si nici fabricile nu preiau 
cit putem oferi,..".

Secvențele de mal sus — departe 
de a fi singulare sau accidentale — 
explică o stare de fapt în care se 
află unii legumicultori din județul Il
fov in aceste zile. Producțiile bune și 
foarte bune obținute la cultura to
matelor. așa-zisa „explozie" de coa
cere, au pus partenerul de contract — 
I.L.F.-ul — în situația de a nu 
prelua si valorifica întreaga cantita
te de roșii pe care, vrînd-nevrlnd, 
cooperatorii sînt obligați șă le re
colteze. „în graficele de preluare 
pentru această săptămînă (stabi
lite de I.L.F., nu in funcție de sta
diul de coacere a roșiilor, ci de im-

posibilitatea de a prelua cît i se o- 
feră ’.
Bernart, directorul I.L.F. Ilfov, 
prevăzut să preluăm 10 000 tone 
mate. Cu toate eforturile făcute 
organele de partid, de lucrătorii 
treprinderii noastre și cei ai unită
ților de prelucrare, beneficiarii noștri 
— fabricile de conserve din Olte
nița, Buftea, Giurgiu și piața Ca
pitalei nu ne primesc decît Circa 
5 000 tone, Atît pot prelucra, atit so-

n.n.), ne spune_ ing. Cornel 
era 
to- 
de 
în-

Ce măsuri se impun 
pentru valorificarea roșiilor 
în unități din județul Ilfov

licită piața. Așadar, un surplus de 
5 000 tone de roșii, în cea mai mare 
parte culese, și din acestea multe de
pozitate... pe pămint. în plin cîmp, 
din lipsă de ambalaje, imobilizate și 
ele în mijloacele de transport care 
așteaptă de la 10 ore în sus (pină 
la o zi sau două) la porțile celor trei 
fabrici de conserve".

Așa cum ne spunea ing. C. Ber
nart. în săptămînă viitoare unități
le cooperatiste vor recolta minimum 
13 000 tone tomate. Dar pe plan local 
sînt excluse orice posibilități de a 
valorifica o producție mai mare de 
5—6 mii de tone. Ce se poate întîm- 
pla cu această producție 7 Conform 
uneia dintre clauzele contractuale, în 
cazul în care I.L.F.-ul nu ridică 
marfa din unitatea producătoare — 
ca în cazul de mai sus — se proce
dează la autoreceptie. Adică produ
cătorul Întocmește în prezenta orga
nelor locale ale puterii de stat un

anumit act care li dă dreptul să-șl 
încaseze contravaloarea mărfii, iar 
de marfă poate să se aleagă praful.

Pierderi de producție, de bani, a- 
proape in egală măsură și pentru 
stat și pentru producători. Oricum, 
pierderi care afectează în ultimă in
stanță buzunarul fiecăruia dintre noi. 
„Situați^ care s-a creat în Ilfov, ne 
spune ing. Șerban Popa, director ad
junct în centrala de legume și fruc
te. nu-i fără ieșire : conducerea mi
nisterului și a centralei au stabilit 
ca toate Instalațiile din rețeaua în
treprinderilor de conserve să trea
că la prelucrarea roșiilor. în plus, 
pentru a valorifica întreaga cantita
te de tomate, toate instalațiile de 
vacuum din întreprinderile viei și vi
nului vor trece, pentru o perioadă, 
la prelucrarea sucului de roșii pe 
care li-1 vor pune la dispoziție fa
bricile de conserve".

Așadar, o intervenție promptă, de 
natură să diminueze pierderea unei 
recolte cu un rapid proces de de
gradare. Dar eliminarea totală a a- 
cestor pierderi tine, după părerea 
unor oameni cu care am discutat zi
lele trecute în mai multe locuri din 
județ, și de forțele locale : poate că 
n-ar fi rău dacă în loc să se strice 
pe cîmp. culese sau nu. roșiile ar 
fi prelucrate după tradiție, fierte, 
transformate în bulion, fie Ia un cen
tru amenajat în C.A.P., fie în gos
podăriile acelor cooperatori care 
le-au lucrat în acord global. Contra
valoarea lor ar putea fi inclusă în 
retribuția acestora. Desigur, pot exis
ta și alte soluții, dar ele trebuie a- 
doptate cît mai grabnic pentru a 
evita noi pierderi.

zî, mai multi țărani cooperatori au 
însilozat masa verde de pe o parte 
din cele 100 ha cultivate cu sfeclă 
de zahăr in amestec cu paie. Șl la 
cooperativa agricolă Surduc. unitate 
ce crește peste 1 100 de bovine, me- 

~ canizatorii și țăranii cooperatori a- 
dună toate furajele. „Numai. astăzi
— ne spune tov. Teodor Cimpan, 
președintele cooperativei agricole — 
au fost recoltate și înșiîozate 55 tone 
de colete de sfeclă. Am declanșat 
din plin și cositul otavei pe cele 70 
de ha. Peste puțin timp vom trece 
cu toate forțele la recoltarea celor 
80 ha cu culturi succesive. Recoltînd 
și însilozînd cocenii de porumb, în
treaga masă verde existentă pe 
cimp, inclusiv cea din grădina de 
legume, ce șe întinde pe aproape 
100 ha, miriștea de trifoi de pe 150 ha
— ne relatează în continuare inter
locutorul — vom asigura cantitatea 
necesară de fibroase și siloz".

Grăbirea lucrărilor este cu atît 
mai necesară cu cît. din ultima 
situație operativă de la direcția a- 
grlcolă județeană rezultă că în coo
perativele agricole au fost insilozate 
furajele numai în proporție de 71 la 
sută din plan. Unele cooperative a- 
gricole mai au pe cîmp cantități în
semnate de finuri. La cooperativa 
agricolă Lozna. de exemplu, se mai 
găsesc pe cimp netransportate 100 de 
căpițe de fin, adică 500 tone. Or. nu 
este tot una să ai două-trei șire de 
fin la fermele zootehnice sau 100 
căpițe împrăștiate pe hotarul comu
nei. Iată de ce se impune ca peste 
tot să se acționeze operativ, organi
zat.

Fiecare zi ne apropie de reînce
perea școlilor — prilej de mari emo
ții pentru cei ce abia acum devin 
elevi și perioadă de retrăire îmbogă
țită a emoțiilor fiecărui sfirșit de 
vacantă pentru școlarii mai „virst- 
nlci". Si pentru părinți, de aseme
nea, au început grijile pregătirii co
piilor pentru școală. Ceie ce urmea
ză se adresează mai întii copiilor, 
cu îndemnul de a folosi din plin 
fiecare zi. fiecare oră a zilelor care 
au mai rămas din vacantă, petreeind 
cit mai mult timp in aer liber, in 
activități care cer mișcare, efort fi
zic. Recomandăm aceasta mai ales 
preadolescentilor și celor care in pe
rioada pubertară (13—15 ani), odată 
cu creșterea rapidă 
din agilitate, ca 
și celor care, în 
această vacanță, 
pofta de mincare 
sporită șl un re
gim prea seden
tar le-au adus 
cîteva kilograme 
în plus peste 
greutatea lor normală, 
cesară pentru călirea 
este obișnuirea cu spălarea parțială 
zilnică cu apă la temperatura came
rei și continuarea expunerii la aer și 
soare a corpului.

Dacă elevii își petrec vacanta în 
zone foarte diferite climatic de lo
calitatea în care locuiesc, este bine 
să-i aducem acasă cel puțin cu o 
săptămînă inainte de începerea șco
lii, pentru ca adaptarea climatică să 
fie posibilă in ultimele zile ale va
cantei.

Să supraveghem cu grijă alimen
tația copiilor în această perioadă, 
meniurile trebuind să cuprindă le
gumele șl fructele de sezon bogate 
in principii nutritive necesare creș
terii. Pină la începerea școlii, atît 
orele meselor și gustărilor, cît și 
orele de trezire și de culcare trebuie 
să se apropie treptat de cele din 
timpul anului școlar.

Să îndemnăm copiii — mai ales 
pe cei din primele clase — să răsfo
iască din nou cărțile lor de școală, 
să pună mina pe creion sau stilou. 
Să nu uităm că la aceștia deprin
derea scrierii Încă nu poate fi con
siderată în întregime consolidată șl 
lunile de vacantă sînt suficiente 
pentru a face mal neîndeminatică 
purtarea tocului și pentru a crea di
ficultăți în diferențierea literelor în 
timpul lecturii. Si pentru elevii mal 
mari, cîteva ore pe zi de lectură li
terară sau științifică, cu fixarea în

a corpului, pierd

scris a ideilor, constituie un exerci
țiu care scurtează perioada dificilă 
din punct de vedere fiziologic psi- 
hologic de adaptare la efortul inte
lectual cerut de primele săptămînl 
de scoală.

Toți copiii așteaptă Începerea șco
lii cu o relativă încordare psihică. 
Să căutăm să pregătim și sufletește, 
cu grijă, pe copii pentru noul an 
școlar — fără să minimalizăm eve
nimentul. dar și fără să sporim ten
siunea așteptării plnă la neliniște. 
Trebuie să ajutăm pe copii să-șl 
facă despre scoală și statutul lor de 
școlar o imagine care să 
teama sau indiferența ; iar 
se realizează atît înainte de 
în școală, cît și

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

Foarte ne- 
organismului

Gheorqhe RUSU 
corespondentul „Scînteii"

vremea

Alex. BRAD
corespondentul „Scînteii1

Ieri în țară : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil, excepting 
vestul țării, unde a fost noros. în nor
dul Banatului, Crișana și izolat în 
Transilvania a plouat. VîntUl a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă Intre 1! 
grade la Slnnicolau Mare și 28 grade 1» 
Giurgiu și Călărași. Dimineața, în po
dișul Transilvaniei, s-a produs ceață, 
în București : vremea a fost In general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab, plnă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de *,  1 
și 8 septembrie. In țară : vreme in ge
neral instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse, Însoțite de 
descărcări electrice. Vint moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura in scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse Intre 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 18 și 26 grade. în București : 
cer temporar noros. Ploaie sub formă 
de aversă, vint moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

înlăture 
aceasta 
intrarea 
prin a- 
cit mal

după aceea, 
precierea 
justă a confrun
tărilor cu exigen
țele școlii.

Aș dori să spun 
cîteva cuvinte si 
în legătură cu 
pregătirea fami
liei, în vederea 

i an școlar. încăÎnceperii noului
din timp, părinții trebuie să se 
gîndească la o adaptare a propriului 
program de lucru, a organizării re
gimului de viață al familiei în func
ție și de programul copiilor, în spe
cial al celor mici, care trebuie mai 
mult supravegheatl. Deci. în primul 
rind întrebarea : cit din timpul nos
tru acordăm copilului, cine ii va su
praveghea pregătirea 7

Școlarii care in timpul vacanței nu 
au avut o sănătate satisfăcătoare 
trebuie controlați medical inainte de 
Începerea cursurilor, mai ales dacă 
au avut o convalescență prelungită, 
dacă au slăbit, dacă nu au poftă de 
mincare. De asemenea, trebuie con
trolată starea vederii și auzului la 
elevii care au deficiente, pentru a 
se aprecia posibilitățile funcționale 
senzoriale ale acestora.

Anchete întreprinse de cercetători 
din institutul nostru, în rîndul unor 
elevi și tineri, au evidențiat că reu
șita școlară depinde atit de dezvol
tarea fizică și, respectiv, starea de 
sănătate, de dezvoltarea funcțiilor de 
cunoaștere, cît și de formarea unor 
deprinderi de lucru pentru rezolvarea 
unor probleme, depășirea unor greu
tăți. de atitudinea educațională .și at
mosfera familială, de atitudinea fată 
de muncă a părinților.

Prof. unlv. dr. 
Gheorghe TANASESCU 
Institutul de igienâ șl sânâtate 
publicâ, București
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DIVERS
Parîngul 
la... Craiova

în pitoreasca Grădină botani
că din Craiova — numărîndu-se 
printre primele din țară ca mă
rime și număr de specii de plan
te și arbuști — a început ame
najarea unui „paradis" al florei 
din Întreaga lume. Aici vor pu
tea fi întîlnite plante specific» 
Australiei, Indoneziei, Caucazu- 
lui ș.a.m.d. De altfel, botaniștil 
craioveni fac schimb de semin
țe și butași cu 450 de grădini 
botanice din întreaga lume. O 
zonă distinctă va fi ocupată de 
specii vegetale reprezentative 
pentru întreaga zonă a Olteniei. 
Tot aici au început lucrările de 
amenajare, bineînțeles la scară 
redusă, a muntelui Paring, res- 
pectindu-se cu fidelitate carac
teristicii» acestui pitoresc 
masiv.

Record
absolut

Civile de la 
al orașului

La ofițerul Stării 
Consiliul popular 
Bistrița și-au dat intr-o singu
ră zi tntilnire 9 miri și 9 mi
rese I Perechile au fost înconju
rate, cum se cuvine la celebra
rea căsătoriei civile, de flori, 
cadouri, zîmbete șt urări de fe
ricire adresate de părinții îndu
ioșați, rude și prieteni. Am vrut 
să știm cine sînt mirii si mi- 
resele. Și-am aflat că fiecare 
dintre ei este angajat al uneia 
din întreprinderile de pe plat
forma industrială. Nu era o 
simplă coincidență. Foarte des, 
aproape in fiecare săptămînă se 
petrece același lucru. In timpul 
care a trecut de la ' începutul 
acestui an s-a înregistrat un 
record absolut de miri și mirese 
în orașul Bistrița : 400 de căsă
torii, cu 120 mai multe decit in 
același interval din anul 1975. 
Semn de bun augur pentru 
prezentul și viitorul acestui oraș 
întinerit.

ROMANIA-FILM prezintă pe AMZA PELLEA, 
ERNEST MAFTEI și SERGIU NICOLAESCU în 

„Osînd a“

Producție a Casei de iiime 5. Scenariul: A. Salamanian, 
Sergiu Nicolaescu, inspirat din opera lui V. I. Popa. Re
gia s Sergfu Nicolaescu. Imaginea t Alexandru David. 
Muzica : Tiberiu Olah. Coloana sonoră : A. Salamanian. 
Decoruri: Constantin Simionescu. Costume: Oltea Io- 
nescu. Hortensia Georgescu. Montajul: Margareta 
Anescu. Corul de cameră „Madrigal". Dirijor t Marin 
Constantin. Cu t Gheorghe Dinică, Ioana Pavelescu, 
Emmerich Schaller, Mihai Mereuță, Aim£e Iacobescu fl 
Elena Dacian. Film realizat in studiourile Centrului de 

producție cinematograiică „București"

înfocata pricina 
pentru... apa 
de la robinet

să pună banii care lipseau, să n-ajungeți 
în situația asta 7

Nu știm ce probe, ce argumente se vor 
fi epuizat mai departe, in apărare, in acu
zare. Am ieșit din sală cu sentimentul 
amar că ceea ce semăna atît de bine cu 
o secvență de teatru absurd, era totuși ade
vărat...

față, N.N. a ajuns alături de cel căruia 
vroise să-l facă un „serviciu". Și timp de 
zece luni va avea la ce șă chibzuiască.

Fetele 
la înălțime!»

marile șantiere ale jude- 
Hunedoara au fost pre- 
în această vită numeroși

Pe 
țului 
zenți .... 
elevi-brigadieri, ■ organizați în 
detașamente de muncă volun
tară. Pe șantierul noii întreprin
deri de la Chișcădaga au mun
cit cu neasemuită sîrguintă bă
ieții și fetele de Ia liceele de 
chimie și de construcții din 
Deva. întrecerea brigadierească 
a fost ciștigată în final de de
tașamentul condus de eleva 
Cornelia Voian.

Bravo fetelor !

Vorbe
„scumpe"

în autocamionul pe care 
conducea

.... ....... n 
Cornel Ardelean din

Satu-Mare se afla în ziua aceea 
(cînd a fost oprit de un lucră
tor din serviciul de circulație al 
miliției) și cetățeanul Pavel 
Pintea, din comuna Medieșu 
Aurit. Nici nu apucase bine lu
crătorul de miliție să-și exer
cite atribuțiile de serviciu, că se 
și trezi cu o ploaie de sudălmi 
și injurii din partea clientului 
de pe autocamion. Condamnat 
in instanță cu amendă de 5 000 
lei pentru ultraj, P.P. a încercat 
să se disculpe : „Să vedeți, ono
rată instanță, am «scăpat» 
vorbele fiind în stare de ebrie
tate".

Degeaba. în fața legii. Indife
rent de „stare", anumite vorbe 
costă scump. P.P. a rămas să 
plătească amenda.

Atenție 
la depășire!

dată am scris in rubrica 
despre pericolul pe

— Onorată Instanță, inculpatele să fie 
•ancționate. M-au calomniat! Au afirmat 
că aș fi cheltuit banii pentru plata apei. 
Am martor...

— Tovarășă președintă, lucrurile stau 
altfel. în fapt, nouă ni s-a adus o tulbu
rare în folosirea normală a locuinței. De 
aceea, pe reclamantă am și chemat-o în 
judecată in aLt dosar...

...Trei vecine. Locatare în același bloc 
din stnada Cazărmii. Neînțelegerile dintre 
ele le-au adus pînă în instanță (Judecăto
ria sectorului 6). Și... nu se lasă nici aici. 
S-au grupat și In sală conform „pozițiilor" 
de acasă — două de o parte, una de cea
laltă — și, inverslnd rolurile, se acuză re
ciproc.

în fata unor susțineri înfocate și diver
gente, s-a trecut la proba cu martori. Mo
tivul „marilor" neînțelegeri 7 Apa de la ro
binet fi ce * mai urmat după închiderea 
ei...

— Tovarășă președintă, apa a fost închi- 
eă de către I.C.A-B-. care a susținut că nu 
putea lua banii strinșl de reclamantă, 
nefiind guma completă — a precizat pri
mul martor. Știți, o familie n-a plătit apa. 
Și atunci a fost oprită de tot, în tot blocul.

— Și nu s-a găsit nimeni — a întrebat 
judecătoarea Ana Gubrei — în tot blocul,

Un mic serviciu...
— Numele 7
— Nicolae Nicolae.
— Domiciliul 7
— Str. Firidei nr, 3.
— Menții declarația anterioară 7
— Onorată instanță, acum vreau să de

clar că pe inculpat îl cunosc din cartier. 
Nu l-am văzut făcind speculă, nu știu să 
fi făcut operați) cu valută...

...Chemat să depună mărturie în fața in
stanței — Judecătoria sectorului 4 — in
procesul Inculpatului Ion Cozianu. arestat 
pentru speculă, N. Nicolae a reprodus o 
versiune cu mult „îmbunătățită" privind 
profilul moral al celui care-și făcuse o în
deletnicire din expediente de tot felul. De 
ce 7 A dat explicații tot el. De data aceasta 
însă, in propriul său dosar, deschis sub 
acuzația de mărturie mincinoasă :

— Este adevărat, am declarat altceva de- 
clt spusesem prima oară la stăruințele in
culpatului și ale familiei lui, vrind să-i 
ușurez situația. Am greșit... îmi pare rău.

...Cu minciuna, spune înțelepciunea pro
verbului, nu ajungi departe. în cazul de

Cît costa o... 
bucurie 

peste măsură

Cu alte cuvinte „ăla micul" era vinovat 
E firesc ca la un asemenea fericit eveni
ment să închine omul un pahar, să se 
bucure. însă respectul fată de postura de... 
tată impune cumpătare. „Bucuria" fără 
măsură l-a costat pe M. Ilinca o amendă 
contravențională de 1500 lei.

Veriga slabă

în seara zilei de 11 mai. tihna locatari
lor unui bloc de pe strada Melodiilor din 
Tirgoviște a fost tulburată de scandalul iz
bucnit în apartamentul ocupat de familia 
lui Marin Ilinca. Capul familiei, intr-o vă
dită stare de ebrietate, își propusese să facă 
„puțină instrucție" cu soția și cel trei copii 
ai săi (cel mai mare — 5 ani, cel mai mic... 
9 zile 1).

Cu chiu, cu val, „recruții" familiei au 
izbutit să se refugieze pe la vecini și. după 
lungi discuții cu ceilalți colocatari, care în
cercau să-l tempereze și sâ-1 determine la 
o atitudine mai pașnică, agresorul s-a po
tolit. Pentru comportamentul său a fost, 
cum era și firesc, chemat să răspundă în 
fața instanței de judecată :

— Onorată instanță. |mi pare foarte rău 
de ce-am făcut... Eu, șă știți, îmi iubesc 
familia.

— Atunci de ce ai alflngat-o de-acasă 7
— Totul s-a intlmplat din cauza ălui 

mic...
— Poftim 7 !
— Eu. de bucurie că mi-a născut soția un 

băiat, am băut cu mai multi prieteni 61 
n-am mai știut ce fac—

Delăsarea, superficialitatea, ușurința au 
înlesnit nu o dată drumul celui pus pe că
pătuială, pe jaf din averea obștiL Inva
riabil, de fiecare dată o verigă slabă...

...în dosarul nr. 1 819/1976 al Tribunalu
lui județean Ilfov este vorba despre păgu- 
birea avutului obștesc cu o însemnată sumă 
de bani : peste o sută de mii de lei, după 
cum susțin în rechizitoriu organele procu
raturii. De ce 7 Din cauză că întreprinde
rea de industrie locală din Oltenița l-a 
angajat, la începutul anului trecut, pe Dinu 
Sumudică in postul de casier la secția de 
confecții Hotarele. Era potrivit, nu era 
acest om pentru funcția Încredințată 7 Ne 
vom da seama îndată. Să facem mai întii 
precizarea că în aceeași zi. același Dinu 
Sumudică a fost „uns" și cu atribuțiile de 
primitor-distribultor de marfă.

Rezultatele, așa cum arătam, sînt acum 
cunoscute : pagubă în averea obștii. Dosa
rul conține și cheia celor întîmplate : ze
losul casier și gestionar avea antecedente 
penale. Și totuși, contrar prevederilor legii 
a fost încadrat intr-o asemenea funcție și 
1 s-au dat pe mină acte și valori însemnate, 
Iar veriga slabă a spiritului de răspundere 
a plesnit exact «colo unde «ra de așteptat.

Din caietul 
grefierului

„Țin să mulțumesc pentru pledoarie apă
rătorului meu, pentru că. intr-adevăr, a 
simțit și a văzut lucrurile exact în modul 
cum le-am simțit și le-am văzut și eu...".

(Din cuvintul inculpatului la 
încheierea dezbaterilor intr-un 
proces de delapidare in recuri 
la Tribunalul Suprem.).

„Recunosc faptele pentru care sînt tri
misă în judecată : nu am mai plătit pen
sia de întreținere de 175 lei lunar pentru 
fiul meu minor, de aproape 3 am. Am plă
tit la început vreo două luni, dar fiind 
obligată să achit și restantele și văzind 
această situație, mai bine am renunțat la 
serviciu...".

(Declarația unei mame care 
și-a uitat îndatoririle de mamă. 
Dosarul nr. 2996/1976. Tribunalul 
municipiului București).

„Nu recunosc învinuirea de a fl provocat 
scandal la nuntă. Dimpotrivă, eu am în
cercat să aplanez un conflict, fiind chiar 
nevoit să-i iau la bătaie pe turbulenți ca 
să-i liniștesc...".

(Declarație in dosarul nr. 
5927/1975. Judecătoria Tirgo- 
Viște).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

Nu o 
noastră 
care-l prezintă depășirile riscan
te in traficul rutier, mai ales pe 
timp de ploaie sau după. Un 
astfel de accident tragic a avut 
loc la kilometrul 517, pe șoseaua 
E-15, intre localitățile Huedin și 
Izvorul Crisului. Victimă : con
ducătorul auto Botiz Ianoș, de 
la cooperativa de consum Hue
din, județul Cluj. In timp ce se 
deplasa cu autoturismul Dacia 
1 300, proprietatea întreprinderii, 
B.I. a efectuat o depășire. Șo
seaua fiind umedă, mașina a 
derapat și s-a tamponat cu un 
alt autovehicul ce venea din 
sens opus. Au rămas trei copii 
orfani de tată.

„Mulțumesc, 
doctore!“

Muncitorul pensionar M.P. din 
Galați ne-a rugat să inserăm in 
rubrica noastră cele mai căl
duroase mulțumiri pentru medi
cul Doru Viorel Petrișor, de la 
Spitalul județean Galați. „O 
viață întreagă am muncit, ne 
spunea el. De opt ani mă bucur 
de pensie. Prin spitale n-am 
Stat pină acum, cind o gravă 
afecțiune In regiunea renală 
mi-a pus în pericol viața. Am 
venit la spital intr-o stare gra
vă, fiind urgent operat de medi
cul Petrișor, căruia îi datorez 
acum bucuria de a trăi in con
tinuare. Bui și celor cu care a 
colaborat, un sincer și din ini
mă : -Mulțumesc !»“.

Rubrlcâ redactata de
Gh. GRAURE
cu spri|inui corespondenților 
„Scintell"
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Ieri a început în Capitală Cronica zilei
Al ll-lea Congres internațional de tracologie INTILNIRI LA C.C. AL P.C.R

Sub înaltul patronaj al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in Ca
pitală se desfășoară, incepind de 
simbătă, 4 septembrie, lucrările ce
lui de-al II-lea Congres interna
țional de tracologie. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat un me
saj participanților la această presti
gioasă reuniune științifică internațio
nală. Mesajul a fost prezentat de to
varășul Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, in ședința festivă 
de deschidere, desfășurată in aula 
Universității din București. întreaga 
asistentă a urmărit mesajul cu viu 
interes, «ubliniindu-1 cu îndelungi 
aplauze.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. docent Radu Vulpe, pre
ședintele Comitetului român de or
ganizare.

Prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice. în numele insti
tuțiilor organizatoare și în deplinul 
asentiment al tuturor celor prezenți, 
a exprimat sentimentele de respect 
și gratitudine ale participanților față 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru mesajul plin de aprecieri și

îndemnuri pe care l-a adresat con
gresului. Vorbitorul a adresat, de a- 
semcnea, mulțumiri Organizației Na
țiunilor Unite pentru educație, știin
ță și cultură (UNESCO) pentru aten
ția și sprijinul pe care le-a mani
festat fată de forumul științific de 
la București.

Au .................
acad, 
neral 
studii 
dimir _ ____ . ___
bulgare, și acad. Miliutin Garasanin, 
șeful delegației iugoslave. în cuvin- 
tul lor. vorbitorii au relevat impor
tanța acestei manifestări, care, timp 
de o săptămînă. reunește peste 300 
de participant! din 17 țâri ale lumii 
și care suscită un interes deosebit in 
rîndurile specialiștilor de pretutin
deni. exprimîndu-și, totodată. con
vingerea că rapoartele și comunică
rile care vor fi prezentate vor aduce 
o contribuție însemnată la cunoaște
rea străvechii culturi și civilizații 
tracice, la îmbogățirea tezaurului de 
valori materiale și spirituale ale o- 
menirfi, la Întărirea, prin știință, a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările balcanice, dintre toate 
popoarele lumii.

mai rostit alocuțiuni de salut 
Emil Condurachi. secretar se
al Asociației internaționale de 
sud-est europene, acad. Vla- 
Gheorghiev, șeful delegației

încheierea lucrărilor celei de-a 5-a Conferințe 

republicane de chimie fizică generală și aplicată

Simbătă seara, delegații la congres 
au luat parte, la Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România, la 
vernisajul unei expoziții de Cărți 
dicate acestei reuniuni și la cel 
expoziției „Traco-dacii. Istorie și 
vilizație".

Congresul se va desfășura, In 
lele următoare, pe trei secțiuni 
lucru : istorie și arheologie, lingvis
tică, etnograf ie-folclor-antropologie.
Rapoartele și comunicările care vor 
fi prezentate se axează pe proble
matica de bază a tracologiei, privind 
originea și răspindirea neamurilor 
traco-getice. problemele de limbă, 
artă și religie ale civilizației lor, 
precum și persistența, de-a lungul 
veacurilor, a acestor elemente in în
treaga Peninsulă Balcanică. O notă 
aparte față de precedentul congres 
va fi dată de fantul că punctul de 
greutate al tematicii va cădea asu
pra strămoșilor noștri, geto-dații, pe 
evidențierea. in lumina ultimelor 
descoperiri arheologice, a unității și 
răspîndirii acestora, pe sublinierea 
rolului lor in cadrul lumii tracice. 
La acest capitol, delegația română, 
care va prezenta circa 130 rapoarte și 
comunicări, își va aduce o contribu
ție substanțială.

Din agenda congresului mențio
năm desfășurarea. Intre 8 și 10 sep
tembrie, a unei excursii de docu
mentare arheologică in județul Tul- 
cea.

de
al 

ci-

zi- 
de

(Agerpres)

Simbătă dimineața, la sediul C.C. 
al P.C.R. a avut loc o intilnire in
tre tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., si dr. Ra- 
faat El-Assad, membru al Biroului 
Comandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist din Repu
blica Arabă Siriană, care face o vi
zită prietenească in tara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Octavian 
Groza, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. si Constantin Vasiliu. adjunct 
de sef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene la București;

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de vederi 
privind probleme de interes comun, 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două 
lațiilor de 
dintre cele

partide, dezvoltarea re- 
colaborare prietenească 

două țări și popoare.

Ministrul 
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Louis de 
Guiringaud pentru felicitările trans
mise cu prilejul numirii acestuia in 
funcția de ministru de externe al 
Republicii Franceze.

★
Doamna Leticia Ramos Shahani, 

ambasadorul Republicii Fllipine in 
tara noastră, a remis Grădinii Bo
tanice din București din partea țării 
sale o donație de semințe și plante 
ornamentale șl medicinale.

afacerilor externe al Re-

în zilele de 3 și 4 septembrie 1976, 
la invitația C.C. al P.C.R., tovarășul 
Ryszard Frelek, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a făcut o vizită de priete
nie in România.

Oaspetele s-a întilnit cu tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., cu care a avut 
convorbiri privind dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre P.C.R. și 
P.M.U.P., dintre Republica Socialistă 
România și R.P. Polonă, in spiritul 
convorbirilor care au avut loc între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ed
ward Gierek. De asemenea, au făcut 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești. La intilnire a luat 
parte Dumitru Tur cu?, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Wladyslaw Wojta- 
•ik, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
celei de-a XXXII-a aniversări a sărbătorii naționale a Româ- 

..... plăcuta ocazie de a transmite Excelenței Voastre, ca si po
porului român prieten, cele mai vii felicitări și urările cele mai sincere de 
fericire și prosperitate.

Sint convins că bunele relații care există între cele două țări ale noastre 
și între cele două popoare ale noastre se vor dezvolta în continuare, în in
teresul lor comun și pentru instaurarea și consolidarea păcii și a dreptății 
în lume.

Cu multă considerație,

Celebrarea 
niei îmi oferă

HOUARI BOUMEDIENNE
Președintele Consiliului Revoluției 

și al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și Populari

Excelenței Sale Domnului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Domnule prim-ministru,
Am fost foarte sensibil la mesajul pe care ați binevoit să mî-1 adresați 

cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii 
Franceze și vă adresez vii mulțumiri.

îmi exprim, ca și dumneavoastră, dorința ca legăturile tradiționale de 
prietenie și de cooperare dintre popoarele României și Franței să se Întă
rească continuu. , ,.Vă rog să primiți, domnule prim-ministru, asigurarea maltei mele con- 
siderațiuni.

La București s-au încheiat sîmbă- 
tă lucrările celei de-a 5-a Conferin
țe republicane de chimie fizică gene
rală și aplicată, organizată de Cen
trul de chimie fizică din Institutul 
central de cercetări chimice și ca
tedra de chimie fizică și tehnologie 
electrochimieă a Institutului de 
chimie.

Conferința a reunit peste 600 de 
specialiști din întreaga țară, precum 
și invitați de peste hotare, care, timp 
de patru zile, au dezbătut aspecte 
referitoare la domenii importante 
ale chimiei fizice, la multiplele la
turi aplicative ale acestei științe. 
Numeroase referate și comunicări, 
prezentate în cadrul a opt secții, au 
scos in evidență preocupările parti- 
cipanților — cercetători, cadre didac
tice din învățămîntul superior, per
sonal tehnic din unități economice 
— de a contribui la rezolvarea 
unor probleme majore și prioritare 
legate de dezvoltarea diferitelor ra
muri ale economiei naționale, în con
formitate cu sarcinile ce le revin din 
hotărîrile Congresului al Xl-lea al 
partidului nostru.

în Încheiere, partlclpanțfl la con
ferință au adresat Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă, în care se 
spune ;

La acest început de nou cincinal, 
al revoluției tehnico-științifice, de o 
deosebită importanță pentru oamenii 
de știință din țara noastră, vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că participanții la lucră
rile conferinței, urmînd prețioasele 
dumneavoastră indicații cu privire la 
rolul și locul științei în societatea 
noastră socialistă, nu vor precupeți 
nici un efort pentru afirmarea ple
nară, tot mai puternică, a potenția
lului științific românesc, pentru a 
valorifica în economie rezultatele 
obținute prin crearea de noi tehno
logii pe baza celor mai înalte cuce
riri ale științei, pentru îmbunătățirea 
parametrilor de funcționare a insta
lațiilor și a calității produselor, pen
tru folosirea rațională și valorifica
rea superioară a materiilor noastre 
prime, pentru realizarea de noi pro
duse în condiții de economicitate, 
înaltă productivitate și competitivi
tate.

Ținem să vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în încheierea telegramei, că ne 
vom dărui cu întreaga noastră pasiu
ne și pricepere slujirii Înaltelor idea
luri ale socialismului și comunismu
lui. pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămtntul României.

Convorbiri economico româno-iugoslave

(Agerpres)

Simbătă la amiază s-au Încheiat la 
București convorbirile dintre tovară
șii Gheorghe Oprea, viceprim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F, Iugoslavia, președin
tele pârtii iugoslave în Comisia mix
tă româno-iugoslavă de colaborare e- 
conomică.

Cu acest prilej s-a făcut o analiză 
cuprinzătoare a modulul de desfășu
rare a activității de colaborare și coo
perare economică, apreciindu-se dez
voltarea _ accelerată a relațiilor din
tre România și Iugoslavia, precum și 
perspectivele amplificării și adincirii 
lor in continuare, in spiritul celor 
convenite la intilnirile și convorbiri
le dintre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Totodată, s-au convenit unele mă
suri și sarcini în vederea finalizării 
unor importante acțiuni de interes 
reciproc privind utilizarea In conti
nuare a potențialului hidroenergetic 
al Dunării, cooperarea in fabricația 
de mașini-unelte grele, autocamioane 
si autobuze, tractoare grele. în do
meniul industrie; chimice și petro
chimice. precum și în alte domenii.

O atenție sporită s-a acordat dez
voltării și diversificării schimburilor

de mărfuri dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia. Îndeosebi 
prin adincirea cooperării și speciali
zării în producție,

La convorbiri au participat mem
brii delegațiilor economice ale celor 
două țări, precum și Petar Dodik, 
—’----- 1.....1 R.S.F. Iugoslavia laambasadorul 
București.

Convorbirile 
atmosferă de 
reciprocă.

«-au desfășurat Intr-o 
prietenie și Înțelegere

în timpul vizitei In România, to
varășul Milorad Birovliev a avut o 
întrevedere cu tovarășul Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

Cu această ocazie, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea colaborării economice și teh
nice. atit în cincinalul actual, cit și 
după anul 1980.

★
Delegația iugoslavă a vizitat unele 

obiective ale industriei electronice din. 
București.

★
Seara, delegația

R.S.F. Iugoslavia a
economică din 

părăsit Capitala.
(Agerpres)

Intre 5 și 10 septembrie, la București:

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și 
inginerilor și tehnicienilor din Romania. Am so- 
congresulul citeva precizări in legătură cu această

Al 43-lea Congres internațional de turnătorie '
Sub Înaltul patronaj al tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, se vor desfășura la București lucrările 
celui de-al 43-lea Congres internațional de turnătorie organizat de 
Comitetul internațional al asociațiilor tehnice de turnătorie — C.I.A.T.F. 
— în colaborare cu 
Consiliul național al 
licitat organizatorilor 
reuniune științifică.

— Tema actualului congres : „Cer
cetare—tehnologie—progres" — ne 
spune prof. dr. docent ing. IOSIF 
TRIPȘA, vicepreședinte al comite
tului de organizare ■— suscită un 
deosebit interes. La lucrări iau parte 
peste 700 specialiști din aproape 40 
de țări, precum și circa 400 de la noi 
lin tară. în afară de o participare 
considerabil mai mare față de con
gresele anterioare, este de remarcat 
prezența pentru prima dată la aces
te manifestări internaționale a unor 
oameni de știință din R.P, Chineză, 
Pakistan, Irak, Egipt, Turcia, Grecia 
și altele. Evident, alegerea Bucureș- 
tiului ca gazdă a acestei ample re
uniuni confirmă, Încă o dată, apre
cierea de care se bucură pe plan in
ternational politica partidului și sta
tului nostru de dezvoltare a colabo
rării cu celelalte țări în domeniul 
tehnico-științific.

•— Care este problematica 
samblu înscrisă pe agenda 
sului 7

— Problematica pe care își

de an- 
congre-

propun 
să o abordeze participanții la con
gres privește aspecte esențiale ale 
promovării progresului tehnic in 
domeniul tehnicii topirii și turnării 
metalelor și aliajelor. Referatele pre
zentate de către specialiștii străini și 
români demonstrează importanta tot 
mai mare ce se acordă in toată lu
mea perfecționării proceselor tehno
logice de obținere a pieselor turna
te, spre a se valorifica superior oțe
lurile și aliajele neferoase. In acest 
context, un interes deosebit vor pre
zenta metodele no! de precizie, ex- 
prlmînd tendința care se manifestă 
pe plan mondial de a se realiza pie
se de mare precizie, gata pentru a 
fi asamblate în diferite tipuri de au
tovehicule, tractoare, mașini agrico
le, In general în produse industriale 
de serie mare.

în mod firesc, o contribuție Însem
nată la lucrările congresului își vor 
aduce specialiștii români. Programul

nostru de cereetare-dezvoltare In do
meniul turnătoriilor permite intro
ducerea tot mai rapidă a progresu
lui tehnic in acest sector de activi
tate, contribuind la modernizarea și 
dezvoltarea atit a turnătoriilor din 
principalele mari Întreprinderi, cit 
și la realizarea unor unități specia
lizate în producția de piese turnate. 
Prin aplicarea unor tehnologii mo
derne în combinatele mari de utila
je grele, existente sau care vor 
construite, acestea se situează 
nivelul tehnicii mondiale. Avem, 
asemenea, un bogat program de 
pizare pentru utilaje, tehnologii 
chiar secții, de natură să solicite 
cea mai mare măsură competența 
și creativitatea tehnică proprie.

— Vă rugăm să faceți citeva refe
riri concrete la contribuția specia
liștilor români la dezvoltarea științei 
și tehnologiei in acest domeniu.

— Dintre contribuțiile mai însem
nate ale cercetătorilor, proiectanților, 
inginerilor, muncitorilor și tehnicie
nilor din țara noastră, apreciate pe 
plan internațional, aș dori să mă re
fer Ia tehnologiile de obținere a 
fontelor superioare cu grafit nodu
lar, la procesul de modificare a fon
tei, la procedeul de formare cu ma
teriale autointăritoare care reduc 
foarte mult manopera și asigură îm
bunătățirea calității suprafeței piese
lor turnate ș.a. Realizarea unei teh
nici moderne originale de întărire a 
miezurilor turnate ne situează pe un 
loe de frunte în ce privește aplicabi
litatea ei in lume. Comunicarea pri
vind Îmbunătățirea prelucrării la 
rece a fontelor maleabile, ca și nu
meroase alte lucrări, ce vor fi pre
zentate in cadrul congresului, vor fi 
în măsură să aducă o notă de nou
tate, de originalitate, în domenii de 
mare inâportanță pentru economia 
națională.

fi 
la 
de 
ti-
și 
in

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Concurs de admitere în învâțâmîntul superior
Mințsterpl Educației și învățămin- 

tului comunică : la 10 septembrie 
1976 se organizează un nou concura 
de admitere in invățămintul supe
rior tehnic la : Institutul politehnic 
București, Institutul politehnic Cluj- 
Napoca, Institutul politehnic Iași, 
Institutul politehnic Timișoara, Uni
versitatea Brașov. Universitatea Cra
iova, Universitatea Galați. Institutul 
de mine Petroșani, Institutul da pe
trol, gaze și geologie Ploiești.

La acest concurs se pot prezenta

atît candidați neincorporabili. cit si 
candidați incorporabili.

înscrierea candidațiior la concurs 
se face in zilele de 8 și 9 septem
brie pină la ora 12.

Condițiile de organizare șl desfă
șurare a concursului sint cele cu
prinse In Broșura de admitere — 
ediția 1976.

Relații cu privire la specializările 
și locurile puse in concurs se pot 
primi de la instituțiile de invățămint 
superior respective.

Simbătă la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Federației Sindi
catelor din Norvegia — L.O. — con
dusă de Tor Aspengren, președintele 
federației, care, la invitația Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, întreprin
de o vizită în țara noastră. Din dele
gație mai fac parte Tor Halvorsen 
și Kaare Sandegren, secretari ai L.O.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, de
legația norvegiană a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
alți reprezentanți ai sindicatelor.

★
în continuarea întilnirii reprezen

tanților organizațiilor de tineret din 
capitale ale țărilor socialiste, la 
București s-au desfășurat lucrările 
seminariilor intitulate : „Contribuția 
organizațiilor de tineret la realiza
rea sarcinilor economice si dezvolta
rea creației tehnice și științifice, la 
construirea socialismului și comunis
mului", „Rolul și activitatea organi
zațiilor de tineret în formarea co
munistă, multilaterală a tinerilor" și 
„Forme și metode folosite în educa
rea tinerei generații în spiritul mar- 
xism-leninismului și al internaționa
lismului proletar, in lupta pentru În
făptuirea idealurilor de pace, prie
tenie, solidaritate și Înțelegere intre 
popoare".

Membrii delegațiilor prezente la 
Intilnire au vizitat Muzeul de istorie 
a partidului, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România, alte obiective social-cultu- 
rale din Capitală.

La Întreprinderea de utilaj chimie 
„Grivița roșie", la cluburile și casele 
de cultură ale tineretului, oaspeții 
s-au Intllnit cu cadre ate U.T.C. și 
tineri din București.

Casa de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" a găzduit spectaco
lele Festivalului cintecului politic. 
Participanții la festival s-au întilnit 
la Uniunea compozitorilor șl au pre
zentat programe artistice in fata tis 
.perilor din Capitală.

RAYMOND BARRE
Primul ministru 

al Guvernului Republicii Franceze

Adunare festivă organizată cu prilejul
sărbătorii naționale

a Republicii Socialiste Vietnam

(Agerpres)

Simbătă la amiază, la C.A.P. 
„Prietenia româno-vietnameză" din 
Gingiova, județul Dolj, a avut loc o 
adunare festivă, organizată cu prile
jul sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste Vietnam.

Semnificația acestei zile a fost re
levată de Nicolae Pascu, președintele 
C.A.P., care a subliniat faptul că po
porul român și-a manifestat cu con
secventă deplina solidaritate frățeas
că cu poporul vietnamez, în lupta sa 
dreaptă. Vorbitorul a arătat că săte
nii din C.A.P, Gingiova, unitate în
frățită cu cooperativa „Moc Bac" din 
țara prietenă, alături de întregul por 
por român, se bucură din inimă ds 
victoria repurtată de poporul vietna
mez, victorie ce a creat condiții pen
tru desăvirșirea reunificării Vietna
mului, sub steagul socialismului, 
pentru trecerea la o nouă etapă is
torică, etapa revoluției socialiste în 
întreaga țară, Vorbind despre le
găturile de prietenie și solidaritate 
comunistă, revoluționară, ce unesc 
popoarele român și vietnamez, pre
ședintele C.A.P. a precizat că acestea 
și-au găsit elocvent ilustrarea cu pri
lejul vizitei în Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cu prilejul vizitei in 
România a delegației de partid și 
guvernamentale vietnameze, condusă 
de tovarășul Le Duan.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Lam Van Luu, care a prezentat mo
mentele principale ale lupte; desfă
șurate de poporul vietnamez, condus 
de Partidul Celor ce Muncesc din 
Vțețnam. .pentru cișțigarea dejplțnă a 
independenței, pentru unificarea în
tregii națiuni. Victoria noastră este o

victorie a marxisrn-leninismului atot
biruitor, o victorie a țărilor socia
liste, a proletariatului internațional, 
a forțelor care luptă pentru indepen
dentă națională, democrație și pace 
în lume — a spus vorbitorul. Refe- 
rindu-se la legăturile de prietenie 
dintre popoarele român și vietnamez, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Vietnam a spus : In lupta pentru 
salvarea națională, ca și In opera de 
construire a socialismului în Viet
nam, Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român ne-au acor
dat un sprijin activ prețios, sprijin 
ce a contribuit la creșterea potenția
lului nostru și a încurajat poporul 
vietnamez in lupta sa dreaptă pină 
la victoria finală, sprijin pe care și 
astăzi il simțim din plin în econo
mie, în domeniul pregătirii cadrelor, 
precum și in alte domenii de activi
tate. Sintem convinși că. in noile 
condiții, cînd tara noastră este re- 
unificată. după vizita in Vietnam 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
vizita in România a tovarășului Le 
Duan, relațiile tradiționale de prie
tenie și cooperare dintre cele două 
partide, dintre popoarele și țările 
noastre vor fi întărite și dezvoltate 
în tot mai multe domenii.

în încheiere, ambasadorul a subli
niat : Ne bucurăm din toată inima de 
marile realizări ale poporului român, 
pe care le considerăm ca propriile 
noastre realizări. Dorim ca poporul 
dumneavoastră, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ob
țină succese tot mai mari pe calea 
construirii, societății ^socialiste mul
tilateral dezvoltata și a comunis
mului.
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PROGRAMUL I

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte 1 
9,35 “

10,00
11,43
12.30
13,00
13,03

Film serial pentru copii .
Viața satului.
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical (la ora 14, fotbal; 
U.T.A. — Rapid, in transmisie 
directă de la Arad).
Film serial : Din tainele mărilor. 
Documentar TV : Valurile Dunării, 
Micul ecran pentru cel mici. 
1001 de seri.
Telejurnal.

2o,oi) Baladă pentru acest pămlnt.
20,20 Film artistic : „Zidul". Premieră 

TV.
22.15 24 de ore.

17,45 
18,35 
19,M 
19.20 
19,30

PROGRAMUL II

19,15—11,45 — Matineu simfonic.
Eroi îndrăgiți de copil : HeldL 
Ora melomanului.
Scriitorul și epoca.
Telerama.
La cererea telespectatorilor : mu» 
zică din operete.

22,00

în județul Bihor —
în urma realizării unui volum 

sporit de investiții, cooperația de 
consum a Bihorului a dat in folo
sință încă 22 noi secții prestatoare 
de servicii cu 16 profile, care se 
adaugă la cele 661 șecții existente.

De remarcat este faptul că o 
mare parte din secțiile nou Înfiin
țate sint amplasate in localități În
depărtate, scutind astfel cetățenii 
de a parcurge distanțe mari pină 
la centrele care funcționau pină în 
prezent. Pe de altă parte, prin În
ființarea de secții de zidărie, re
parații de mobilier, rotării, tlmplă-

18,00
16.30
19.00
19,20
19.30
20,00

20,35
21,25
22,05

22,20

Teleșcoală.
Emisiune In limba maghiară. 
Teleglob : Brazilia.
1001 de seri.
Telejurnal.
Ancheta T : „Cîn<J plinea 
fără muncă".
Floarea dip grădina. 
Ora științei și tehnicii. 
Cintecele prieteniei — ț"; 
muzică ușoară interpretată 
listi din R.S.F. iugoslavia 
țara noastră.
24 de ore.

PROGRAMUL II

Telex.
File de dicționar. 
Album coral.

este

program de
"1 de so- 

și din

17,00
17,05
18,35
18,55 Pagini de umor : Ce vrăji 

făcut nevasta mea.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00

a mai

20,25
20,50
21,15
21,20
21.40
21,55

Film serial pentru copii : Blîndul 
Ben.
Pe teme economice.
Enesciana.
Telex.
Turism și vînătoare.
Bucurcștiul necunoscut. 
Rezonanțe de cîntec românesc.

noi unități prestatoare de servicii
rii, tapițerii etc. se pune In valoa
re productivă forța de muncă exis
tentă pe plan local. De asemenea, 
secțiile de impletit nuiele, de arti
zanat creează condiții optime pen
tru valorificarea resurselor de ma
terii prime din localitățile respec
tive, La 
țelor de 
ritorial, 
plasarea 
țiilor tehnice pentru 
prevăzute a deveni orașe in cursul 
acestui cincinal. (Dumitru Gâță).

ora actuală, pe baza schi- 
sistematizare în profil ta- 
se lucrează intens la am- 
și elaborarea documenta- 

locălitățile

Ieri și azi,
Peste 10 000 de spectatori au asis

tat, ieri, pe stadionul Republicii din 
Capitală la meciul dintre echipele 
Progresul București și Sport Club 
Bacău, uvertură la etapa a IV-a a 
diviziei A de fotbal. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 4—2 (2—0) în 
favoarea 
marcat: 
respectiv 
victorie 
puncte.

Astăzi, 
Capitală,

în divizia A

jucătorilor bucureșteni. Au 
Țevi (2). Apostol și Iatan, 
Munteanu (2). Cu această 
Progresul a acumulat 3

W
cu

stadionul Steaua din 
începere de la ora 16,

se dispută Intilnirea Steaua — F.C. 
Corvinul Hunedoara, iar în țară : 
Universitatea Craiova — Politehnica 
Iași ; A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Timișoara ; Jiul — F.C. Bihor ; 
F.C.M, Galați — Dinamo ; F.C. 
Argeș — F.C. Constanța ; U.T. Arad 
— Rapid. întilnirea F.C.M. Reșița — 
Sportul studențesc a fost amînată.

Aspecte de Ia partidele etapei a 
IV-a se vor transmite la radio pe 
programul I cu începere de la ora 
15,30, în cadrul programului „Sport 
și muzică".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET. — în turneul feminin 

de baschet de la Budapesta, selec
ționata română a întrecut cu scorul 
de 88—63 (42—29) echipa Bulgariei, 
iar formația Ungariei a învins cu 
scorul de 82—71 (50—35) reprezenta
tiva Poloniei.

TENIS. — în turneul de la Forest 
Hills s-au înregistrat noi surprize : 
după Ashe și Panatta, au fost eli
minați alți doi favoriți, mexicanul 
Raul Ramirez (învins cu 6—4. 6—4 
de Colin Dowdeswell) și italianul 
Corrado Barazzutti (întrecut cu 6—3, 
7—6 de către John Yuill), Campionul 
român Ilie Năstase s-a calificat pen
tru turul trei, invingind, cu 7—6. 4—6, 
7—6, într-o partidă ce a durat două 
ore șl jumătate, pe vest-germanul 
Hans Jurgen Pohmann. Rezultate din 
proba de simplu femei : Roberta 
Stark — Florența Mihai 6—2. 7—5 ; 
Morozova — Teeguarden 6—1. 6—1 ; 
Shaw — Kruger 6—3. 6—3 ; Lovera — 
Fernandez 6—2, 6—1 ; Glscafre — 
Paish 6—0, 6—3.

★
Proba de dublu fete din cadrul 

competiției de tenis „Cupa speran
țelor" de la Mamaia a fost cîștiga- 
tă de perechea Kopickova, Suherscka 
(Cehoslovacia) învingătoare cu 6—4,

7—5 în finala susținută cu cuplul 
Elena Popeșcu. Mariana Socaciu.

ȘAH. — După 5 runde, în turneul 
internațional de la Sandomierz (Po
lonia) conduc Adamski și Smejkal 
cu cite 4 puncte, urmați la o jumă
tate de punct de Victor Ciociltea, 
Volodea Vaisman. campioana mon
dială Nona Gaprindașvili. care parti
cipă la acest turneu masculin, Knaak 
(R.D.G.) etc. în runda a 5-a. Mihai 
Șubă l-a învins pe polonezul Gro- 
mek, în timp ce Vaisman și Ciocil
tea au remizat partidele susținute cu 
Szanpik și, respectiv. Doda.

TENIS DE MASA. — între 12 și 
18 septembrie se va desfășura la Pe
kin un turneu internațional de te
nis de masă, la care au fost invitat; 
jucători și jucătoare din 
ponia. Suedia. România, 
Nigeria și alte țări.

HOCHEI. — în arena ____
Montreal, redevenită patinoar artifi
cial după Olimpiadă, s-au disputat 
meciurile din etapa a doua a com
petiției de hochei pe gheată „Cupa 
Canada". Formația Cehoslovaciei, 
campioană mondială, a Întrecut cu 
scorul de 5—3 (2—0, 1—1, 2—2) se
lecționata U.R.S.S., iar echipa Sue
diei a învins cu scorul de 5—2 re
prezentativa S.U.A.

Franța. Ja- 
lugoslavia,

Forum din

• BUZÂIf. Intre manifestările 
politico-educative organizate in in- 
iimpinarea aniversării a 1600 de 
ani de la prima mențiune docu
mentară a Buzăului se înscrie sim
pozionul desfășurat recent la Co
mitetul județean de partid, avind 
ea temă : „Rolul propagandei juri
dice in cunoașterea și aplicarea le
gilor". Referatele și comunicările 
au fost prezentate de un grup de 
juriști cu munci de răspundere in 
aparatul juridic local, lucrările 
simpozionului fiind urmărite cu un 
viu interes de un numeros public. 
• TIMIȘ. La Casa pionierilor din 
Timișoara a avut loc un spectacol 
de gală cu filmele premiate la cea 
de-a 7-a ediție a festivalului na
țional al cinecluburilor școlare ți 
pionierești, găzduită de județul Ti
miș. Dintre filmele realizate de 
cele peste 100 de cinecluburi parti
cipante s-au detașat peliculele pre
zentate de pionierii din București, 
Focșani, Lugoj, Medgidia. Suceava, 
Rimnicu-Sărat, Reșița — care au

fost premiate. La Lugoj, Jimbolia, 
Dudeștii Vechi, Varias și în alte lo
calități din județ a fost organiza
tă o „Săptămînă a filmului româ
nesc", prezentind cele mai valoroa
se creații ale cinematografiei noas
tre dedicate luptei pentru elibera
re națională și socială, pentru edi-

bul Combinatului chimic făgărășean 
a fost realizat un spectacol de poe
zie și muzică sub genericul „Eroi 
au fost, eroi sint încă". „Cîntare 
patriei și partidului" s-a intitulat 
seara de poezie de la clubul Com
binatului chimic din orașul Victo
ria. „România — mindră tară" este

ficarea societății socialiste in patria 
noastră. • BRAȘOV. „1877 — an 
memorabil in istoria devenirii po
porului român" — s-a intitulat sim
pozionul organizat la Casa de cul
tură din Făgăraș. O seară literară 
închinată aceluiași eveniment a 
avut loc, sub genericul „Odă osta
șilor români", la Casa de cultură 
din Codlea. La clubul întreprinderii 
„6 Martie" — Zărneștl a fost pre
zentat medalionul literar „Anul 
1877 în literatura română". La clu-

titlul unui spectacol folcloric pre
zentat la clubul întreprinderii de 
autocamioane. Orchestra populari 
„Brădulețul", a clubului aceleiași 
întreprinderi, a plecat recent în 
Franța, pentru a participa la Fes
tivalul internațional de folclor de 
la Dijon. în foaierul hotelului 
„Carpați" s-a deschis expoziția 
pictorului Grigore Zincovschi. 
• DOLJ. Galeriile „Cromatic" 
găzduiesc o expoziție de artă 
plastică, omagiu al artiștilor cra-

loveni pentru cei care au în
făptuit istoricul act de la 23 
August 1944. La Craiova s-a deschis 
o tabără de odihnă și instruire, cu- 
prinzind peste 400 de elevi, secre
tari ai birourilor și comitetelor 
U.T.C. de la mai multe școli din 
județ. „A fi patriot" — sub acest 
generic, la Casa de cultură a stu
denților a avut Ioc un spectacol de 
versuri și cîntece revoluționare. La 
biblioteca județeană s-a deschis ex
poziția de carte „Realizări ale lite
raturii române in anii socialismu
lui • IAȘI. Institutul de istorie 
și arheologie „A. D. Xenopol", in 
colaborare cu complexul muzeistic, 
a organizat un simpozion pe tema 
„375 de ani de la moartea lui Mi
hai Viteazul". Sala „Victoria" din 
Iași găzduiește o interesantă expo
ziție de design industrial, care 
scoate in evidență virtuțile lemnu
lui, folosit pentru crearea unui me
diu util șl plăcut în locuințele noas
tre. Este vorba de mobila realizată 
de colectivul întreprinderii de pre
lucrare a lemnului din Iași.

Corespondenții „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
tilă efervescentă culturală 
— a tot ceea ce este va
loros in moștenirea trecu
tului.

Mai aproape, însă, am 
venit in contact cu ceea ce 
se cheamă mișcare cultu
rală cu caracter de masă, 
în fond activitate nolitico- 
educativă desfășurată in 
planuri multiple, din jude
țul brăzdat de Vedea, Căl- 
mătui si Teleorman si măr
ginit de Olt și de Dunăre, a- 
nul acesta, în preajma ma
rii sărbători de la 23 Au
gust. cînd. aflat la Alexan
dria cu alte preocupări de- 
cît cele culturale, nu am 
rezistat îndemnului de a 
întreprinde, dacă se poate 
spune astfel, o incursiune 
în universul cultural al a- 
cestui ora? ce nu are fncă 
nici o instituție profesionis
tă și își satisface cerințele 
«ale spirituale exclusiv prin 
activitățile desfășurate în

cluburile întreprinderilor și. 
intr-un plan mai elevat, la 
casa de cultură, această 
instituție polivalentă care 
patronează atit spectacole 
de diferite genuri, cit și 
reuniuni de cu totul altă

CICLISM: 
Succes românesc 

în „Cursa Victoriei*
Cea de-a 28-a ediție a tradiționa

lei competiții cicliste „Cursa Victo
riei". organizată de clubul Steaua, 
s-a încheiat ieri în Capitală cu 
succesul tînărului rutier român Va- 
sile Pascale (Steaua), urmat in cla
samentul final de N. Kozarev 
(U.R.S.S.) la 37”. E. Imbuzan (Voin
ța) la 2’32”. S. Suharucenko 
(U.R.S.S.).

Etapa a V-a disputată contracro- 
nometru individual pe șoseaua Riș- 
nov — Piriul Rece a revenit sovie
ticului Serghei Suharucenko (7,900 
km în 16'32”). Pe locurile următoa
re : Ion Cojocaru (la 1’09”) și Va- 
sile Pascale (la 1’20”).

Ultima etapă a cursei, a VI-a, des
fășurată pe traseul Predeal — Bucu
rești. a fost ciștigată de Petre Do
lofan (Steaua), cronometrat pe dis
tanta de 143 km cu timpul de 3 h 
19’54”. în același timp cu învingă
torul. a sosit un pluton numeros, lo
cul 2 în etapă fiind ocupat de Iuri 
Kucereavil.

Premiul cățărătorilor — actuala e- 
diție s-a desfășurat in mare parte 
pe un traseu muntos — a fost cu
cerit de Ion Cojocaru (Steaua).

★
Campionatul mondial feminin de 

ciclism pe șosea desfășurat la Ostunl 
(Italia) s-a incheiat cu victoria olan
dezei Kornella van Oosten Hage (62 
km în lh 39’14” — medie orară 37,487 
km). Pe locurile următoare. în ace
lași timp cu ciștigătoarea. s-au cla
sat Luigina Bissoîi (Italia), Yvonne 
Reynders (Belgia) și Genevieve Gam- 
billon (Franța).

MOTOCICLISM. —• Zeci de mii de 
spectatori au urmărit pe circuitul de 
la Nurburgring întrecerile penulti
mului concurs din cadrul campiona
tului mondial de motociclism. La cla
sa 350 cmc. pe primul loc s-a situat 
italianul Walter Villa („Harley Da
vidson*').  care a reușit să-l întreacă 
pe campionul venezuelean Johnny 
Ceccoto. în urma acestei victorii, 
Walter Villa și-a asigurat titlul da 
campion al lumii.

însă In afara stagiunii tea
trale, casa de cultură are 
Înscrise In programul ei un 
concurs cu public 'al brigă
zilor artistice, un con
curs al formațiilor vo
cale, un concurs al for

în universul cultural

vocație decît cea artistică. 
Insă circumscrise invariabil 
în sfera educativă. Stagiu
nea teatrală a anului în 
curs cuprinde nu mai puțin 
de patru piese. între aces
tea figurînd o lucrare dra
matică inspirată din viata 
și activitatea colectivului 
de la Întreprinderea de rul
menți. dar si alta. „Vlaicu 
Vodă", din repertoriul cla
sic al teatrelor noastre.

mațiilor folclorice, altul de 
muzică ușoară și unul de 
teatru scurt. La acestea se 
adaugă, cum am spus, acele 
activități nu neapărat cul
turale însă educative în e- 
sența lor, cum sint cele des
fășurate șub genericul Azi 
casa de cultură este a 
noastră, acțiune complexă 
aparținând uneia sau alteia 
din întreprinderile orașu
lui. în cadrul căreia res
ponsabilii acestora tac ex

puneri pe probleme speci
fice unității industriale că
reia, in fapt, i-a fost încre
dințată in acea zi organiza
rea activităților la casa de 
cultură, se ăudiază confe
rințe de informări politice, 
se dezbat probleme des
prinse din actualitatea so
cialistă a țării.

în întreg acest ansamblu 
de acțiuni si manifestări 
de esență spirituală, tin- 
zind. țoale, la formarea o- 
mulul. avind ca obiectiv ri
dicarea gradului de conști
ință socialistă a maselor, 
începătorii de la „Rul
mentul" își au partea lor de 
contribuție. Modestă încă, 
dar ea există, se amplifică 
si se diversifică precum se 
amplifică și se diversifică 
fabricația acelor roti cu 
bile, rulmenții, care. în a- 
nul trecut, s-au îndreptat, 
ca produse de calitate su
perioară. către piețele a 
nu mai puțin de patruzeci 
ti opt de țări ale lumii.
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geneva La încheierea sesiunii 
anuale a Comitetului 

pentru dezarmare
GENEVA 4 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-au în
cheiat lucrările sesiunii din acest an 
ale Conferinței Comitetului pentru 
dezarmare.

Pe agenda negocierilor s-a a- 
flat o gamă largă de probleme din 
complexul dosar al dezarmării. Se
siunea din acest an a comitetului s-a 
desfășurat sub semnul îngrijorării 
crescînde a unui mare număr de 
state, a popoarelor în legătură cu 
uriașele resurse materiale și umane 
irosite pentru înarmări, față de pri
mejdiile fără precedent pe care le 
prezintă pentru pacea și securitatea 
tuturor națiunilor stocurile gigantice 
de arme.

In ciuda argumentelor puternice 
care pledează pentru abordarea de 
fond a problemelor dezarmării, în 
primul rînd ale dezarmării nucleare, 
tema centrală a tratativelor din acest 
an din comitet a constituit-o elabo
rarea Convenției privind interzicerea 
războiului ecologic. De menționat că 
și în legătură cu această problemă, 
după circa cinci luni de negocieri, la 
încheierea sesiunii s-a ajuns la re_- 
dactarea unui text al convenției.

In pofida valului de teroare declanșat de autoritățile rasiste

Populația de culoare din Africa de sud 
își intensifică lupta pentru dobîndirea libertății
JOHANNESBURG 4 (Agerpres). — 

La Soweto, oraș-satelit al Johannes- 
burgului locuit de aproape un milion 
de africani, a fost lansată o nouă che
mare la grevă generală. Noua grevă 
intervine la mai puțin de două săp- 
tămîni de la precedenta încetare a 
lucrului în zona industrială a Jo- 
hannesburgului.

Pe de altă parte, după două zile 
de ciocniri violente și repetate intre 
forțele polițienești ale regimului Vor- 
ster și populația de culoare care ma
nifesta împotriva politicii rasiale și 
de apartheid, la Capetown continuă 
să se mențină tensiunea. Noi unități 
polițienești de întărire au fost deta
șate în acest oraș-port din sudul 
R.S.A. Incidentele semnalate joi si 
vineri la Capetown s-au soldat cu 
cinci morți și mai multe zeci de ră
niți, mulți în stare gravă.

Poliția a intervenit, de asemenea, 
cu brutalitate în localitatea Bridge
town, făcînd uz de grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a dispersa o ma
nifestație anti-apartheid, Ia care par
ticipau sute de africani și metiși.

Acțiunile represive declanșate de 
autoritățile sud-africane pentru a

agențiile de presă transmit
Reuniunea miniștrilor a- 

facerilor externe din țărlle a* * 
rabe a început sîmbătă la Cairo. 
Miniștrii urmează să stabilească lo
cul și data desfășurării Conferinței 
țărilor arabe la nivel înalt, consa
crată găsirii modalităților de regle
mentare a crizei libaneze. Lucră
rile se desfășoară cu ușile închise.

La Universitatea filipineză din 
Manila s-a deschis expoziția de 
fotografii „România in imagini". 
Președintele Universității, Ono
fre Corpuz, a subliniat impor
tanta și semnificația vizitei în
treprinse in Filipine de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
onoarea pe care a făcut-o uni
versității de a-i fi oaspete.

■ir
La Islamabad a avut loc ver

nisajul unei expoziții de foto
grafii infățișind imagini din 
România. Organizată sub auspi
ciile Consiliului national al ar
telor din Pakistan, expoziția a 
fost inaugurată de M.A. Kazmi, 
primarul orașului Islamabad.

★
în orașul portughez Setubal 

s-a deschis expoziția de fotogra
fii „Imagini din viata cultural- 
artistică a României socialiste", 
organizată de Centrul cultural 
municipal și Ambasada română 
la Lisabona.

Primul ministru al Gre
ciei, Constantin Karamanlis, a de
clarat. între altele, cu prilejul inau
gurării celui de-al 41-lea Tirg in
ternațional de la Salonic, că Grecia 
este gata să înceapă dialogul cu 
Turcia în vederea rezolvării pe cale 
pașnică a diferendului dintre cele 

care însă nu a întrunit consensul 
tuturor membrilor comitetului. In ul
tima ședință s-a căzut de acord 
totuși asupra transmiterii textului 
proiectului de convenție către cea 
de-a 31-a sesiune a Adunării Gene
rale, care îl va lua în dezbatere și 
va hotărî în consecință. Un mare 
număr de delegații și-au exprimat 
rezervele privind proiectul negociat 
în comitet și și-au menținut des
chisă posibilitatea de a reveni asupra 
lui în cadrul Adunării Generale.

Chestiunea principală care a făcut 
obiectul unor deosebiri de vederi în 
comitet a constituit-o caracterul 
parțial al convenției. în sensul că. în 
forma redactată, aceasta interzice 
numai utilizarea acelor tehnici de 
modificare a mediului care au efecte 
larg răspîndite, de lungă durată și 
grave. După opinia delegațiilor care 
s-au opus acestei abordări parțiale, 
convenția, în forma sa actuală, ar 
echivala cu legalizarea utilizării unor 
tehnici de modificare a mediului de 
mai mică anvergură, care pot însă 
prezenta un pericol real pentru secu
ritatea statelor.

stăvili valul de proteste ale populației 
de culoare din R.S.A. împotriva prac
ticilor rasiste au stîmit un viu pro
test din partea unor organizații po
litice și sociale, a unor personalități. 
Astfel, arhiepiscopul catolic de Cape
town, Owen Mc Cann, și alți 80 de 
preoți catolici s-au pronunțat — într-o 
scrisoare deschisă adresată premieru
lui Vorster, publicată sîmbătă la Jo
hannesburg — pentru dreptul la vot 
al tuturor sud-africanilor, fără dis
criminare. Ei au cerut ca guvernul 
să-i trateze pe toți locuitorii țării ca 
„ființe umane, dispunînd de toate 
drepturile fundamentale" și au con
damnat detențiunea fără judecată și 
impunerea de reședințe supraveghea
te. Autorii scrisorii subliniază nece
sitatea abolirii restricțiilor de rezi
dență și acordarea de autorizații pen
tru căsătorii interrasiale, în prezent 
interzise de legile sud-africane. Scri
soarea cere, totodată, deschiderea de 
universități „pentru orice persoană 
calificată" și restabilirea totală a li
bertății de exprimare, a libertății de 
deplasare în țară și abolirea legilor 
discriminatorii în domeniul muncii.

două țări în legătură 
și pentru restaurarea 
co-turce.

cu Marea Egee 
prieteniei gre-

Conducătorii Comisiilor 
Muncitorești din Spania au 
acceptat invitația ministrului spa
niol al relațiilor sindicale, Enrique 
de la Mata, de a participa la con
vorbiri cu guvernul — a anunțat la 
Madrid Marcelli.no Camacho, respon
sabil al Secretariatului național de 
coordonare a Comisiilor Muncito
rești. El a declarat, de pe altă parte, 
că în prezent în Spania există peste 
un milion de șomeri.

Secretarul de stat ameri
can/ Henry Kissinger, care a e- 
fectuat o scurtă vizită la Londra, a 
avut convorbiri cu ministrul de ex
terne al Marii Britanii, Anthony 
Crosland, privind aspecte ale situa
ției din Rhodesia, Africa de Sud și 
Namibia. Kissinger a sosit sîmbătă 
după-amiază la Ziirich, unde va 
avea convorbiri cu primul ministru 
sud-african, John Vorster.

Tumeu lotino-omerican. 
„în America Latină există deja un 
consens în ce privește sprijinul pen
tru revendicările noastre. Toate ță
rile de pe continent ne sprijină fără 
rezerve" — a declarat, la Brasilia, 
fostul ministru al afacerilor externe 
al Republicii Panama, Juan Antonio 
Tack, șeful unei misiuni speciale pa
nameze care vizitează în prezent ță
rile latino-americane pentru a le in
forma asupra situației din zona Ca
nalului, în perspectiva apropiatei 
Adunări Generale a O.N.U. Dele
gația panameză va vizita în conti
nuare Uruguay, Argentina, Paraguay, 
Bolivia, Peru, Chile.

Convorbiri româno-libiene
TRIPOLI 4 (Agerpres). — Tova

rășii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, și Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, care au participat la 
festivitățile organizate cu prilejul a- 
niversării Revoluției libiene, au avut 
o întrevedere cu ministrul muncii, 
Abdel Ati Obeidi. și cu secretarul ge
neral al Federației generale a sin
dicatelor libiene. Amid Abu Baker 
Jalud.

Au fost abordate probleme legate 
de dezvoltarea relațiilor de prietenie 
între sindicatele române și cele li
biene și de realizarea unor acțiuni 
de cooperare bilaterală în domeniul 
pregătirii unor cadre libiene. Gazde
le si-au exprimat satisfacția pentru 
evoluția relațiilor de prietenie din
tre Republica Socialistă România și

Acorduri economice 

româno-finlandeze
HELSINKI 4 (Agerpres). — La 

Helsinki a fost semnat Acordul de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică pe termen lung între Româ
nia Si Finlanda, precum și protoco
lul Comisiei mixte de comerț și coo
perare româno-finlandeze. Din partea 
română, documentele au fost sem
nate de Constantin Stanciu. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea finlandeză de Arvo 
Rytkonen, ministru secretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Externe, și 
Pauli Opas, ambasador, director In 
M.A.E.

Sakari Lehto, ministrul comerțului 
exterior, l-a primit pe Constantin 
Stanciu.

Situația
BEIRUT 4 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile internațio
nale de presă, citind surse ale păr
ților combatante, sîmbătă s-a înre
gistrat în Liban o escaladare genera
lizată a luptelor pe toate fronturile. 
Cele mai violente dueluri de artile
rie au fost semnalate, potrivit agen
ției France PresSe, în zona muntoa
să. între localitățile Baabdat și Sali
ma. De asemenea, au continuat lup
tele la Beirut și în regiunea orașului 
Tripoli.

După cum anunță presa libaneză,

10 milioane șomeri în 
S U fl. Economia S.U.A. a aruncat 
650 000 oameni. în ultimele trei luni, 
pe piața brațelor de muncă dispo
nibile 
Muncii 
derației 
levă că 
de 10,5 
lioane șomeri.

— anunță Departamentul 
din S.U.A. Conducerea fe- 
sindicale A.F.L.—C.I.O. re
cif ra reală a șomajului este 
la sută sau aproape 10 mi-

avion de tipul
forțelor aeriene

Accident. Un
„C-130" aparținînd 
venezuelene s-a prăbușit vineri noap
tea in Insula Terceira. La bordul a- 
paratului se găseau 68 persoane — 
membrii unei orchestre universitare, 
care călătoreau spre Barcelona, și e- 
chipajul. După cum precizează agen
țiile de presă internaționale, citind 
agenția portugheză A.N.O.P., toți pa
sagerii și membrii echipajului și-au 
pierdut viața.

Al doilea mesager al Terrei
1 - - ape

PASADENA 4 (A- 
gerpres). •— Sonda 
spațială „Viking-2" 
s-a plasat lin pe su
prafața Planetei Mar
te în cursul nopții de 
vineri spre simbătă. 
la ora 0,59 (ora Bucu- 
reștiului).

La aproximativ no
uă ore de la amorti
zare, compartimentul 
de coborire a transmis 
primele două imagini 
ale locului unde a 
avut loc amortizarea. 
Acestea au surprins

„planeta roșie
puternie pe specialiști, 
peisajul nefiind cel 
anticipat, ci in multe 
privințe asemănător 
celui unde s-a plasat 
sonda „Viking-1“, cu 
alte cuvinte arid și 
punctat de numeroase 
roci de diverse di
mensiuni. Experții 
N.A.S.A. se așteptau 
la un teren, in gene
ral neted, acoperit de 
nisip. Prima fotogra
fie înfățișează locul 
propriu-zis al amarti-

Republica Arabă Libiană. dînd o 
înaltă apreciere calității lucrărilor pe 
care le execută întreprinderi din țara 
noastră in Libia. în cadrul acțiuni
lor de cooperare.

★
Sîmbătă seara, delegația guverna

mentală română s-a înapoiat în Ca
pitală. Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., de alți re
prezentanți ai U.G.S.R. și ai Minis
terului Afacerilor Externe.

A fost prezent Iahia Zakaria Al- 
Mukadami. ambasadorul R.A. Libiene 
la București.

★
La plecarea din Tripoli delegația a 

fost salutată de ministrul libian al 
petrolului, Ezzedin Al-Mabruk, de 
secretarul general al Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Libia. Amid 
Abu Baker Jalud, și de alte perso
nalități libiene.

R. F. GERMANIA

Proteste împotriva 
intențiilor neonaziștilor
BONN 4 (Agerpres). — Intenția 

unor organizații neonaziste de a con
voca la 11 septembrie o întrunire la 
Koln a provocat vii reacții în acest 
oraș vest-german. Organizațiile oră
șenești ale Partidului Comunist Ger
man și Confederației sindicatelor 
și-au exprimat protestul hotărît îm
potriva proiectelor grupărilor neo
naziste. iar reprezentanții Partidului 
Social-Democrat în adunarea orășe
nească au cerut autorităților să nu 
permită folosirea în acest scop a 
uneia din marile săli din Koln. La 
rîndul său, organizația de tineret so- 
cial-democrată „Șoimii" a chemat 
toate organizațiile de tineret din 
Koln să participe la demonstrațiile 
de protest împotriva întrunirii pro
vocatoare proiectate de neonaziști.

din Liban
în ultimele zile în diferite zone ale 
țării au fost ucise 155 de persoane, 
iar alte 228 au fost rănite.

Deși acțiunile militare s-au inten
sificat simbătă, s-a observat în ace
lași timp o activizare a contactelor 
politice. în preajma preluării func
țiilor sale, președintele ales. Elias 
Sarkis, și-a continuat consultările cu 
reprezentanții partidelor și grupărilor 
politice, în vederea realizării condi
țiilor pentru o reglementare politică 
a crizei libaneze.

Preludii de iarnă 
în Austria și Italia

zoneZe alpine din Italia ti Aus- 
iarna și-a trimis primii soli, des.

în 
tria 
tul de timpuriu, spre surpriza tuturor. 
Astfel, a nins in regiunile muntoase 
ale Austriei, la altitudini de peste 
1 500 metri. In unele locuri, stratul 
de zăpadă o atins aproape un metru.

★
In nordul Italiei, in Alto Adige, a 

nins numai in zonele situate la o al
titudine de peste 2 000 de metri, dar 
zăpada a fost neobișnuit de abunden
tă, așa incit una din șoselele care 
leagă nordul italian de Austria a fost 
inchisă pentru trafic. Se apreciază 
că depunerile de zăpadă creează pe
ricolul avalanșelor. Primii fulgi de 
zăpadă au căzut și pe virfurile Ape- 
nilor, in Emilia Romagna.

Dacă la munte a nins, in alte re
giuni italiene vremea nefavorabilă 
s-a manifestat prin scăderea bruscă 
a temperaturii, iar la Veneția a 
plouat intens.

zării, care pare a fi 
panta lină, interioară, 
a unui crater. Cea 
de-a doua prezintă o 
imagine panoramică a 
zonei, asemănătoare 
celei unde a amorti
zat, la o distanță de 
4 000 mile sud-vest. 
sonda „Viking-l".

Laboratorul (in gre
utate de circa 600 
urmează a începe 
mele experimente 
tr-un interval de 
săptămină.

kg) 
pri- 
în- 

o

Se dezvoltă schimburile și cooperarea 
economică intre România și Siria

DAMASC 4 (Agerpres). — Tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, care se află într-o vi
zită oficială în Siria, a fost primit, 
la 4 septembrie, de către Abdel Rah
man Khleifawi, președintele Consi
liului de Miniștri al R.A. Siriene.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc, trocindu-se in revistă ansamblul 
relațiilor bilaterale, s-a exprimat, de 
ambele părți satisfacția pentru mo
dul în care se traduc în viață cele 
convenite la întîlpirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad, privind dezvoltarea schim
burilor și cooperării economice in
tre cele două țări, precum și hotă- 
rîrea de a se acționa în continuare 
pentru a se asigura un curs continuu 
ascendent al acestora.

în pregătirea alegerilor generale din Japonia

Opțiuni politice ale
TOKIO 4 — Corespondentul Ager

pres transmite : Partidul Comunist 
din Japonia a dat publicității un apel 
pentru alegerile generale, precum și 
un alt document intitulat „Puncte în 
dezbatere in Administrația naționa
lă si politica de bază a P.C.J.". în 
legătură cu difuzarea acestor docu
mente. președintele Comisiei politi
ce a C.C. al P.C.J., Koichiro Ueda, 
a declarat că ele au fost elaborate 
în noua situație creată de scandalul 
Lockheed și expun detaliat poziția 
P.C.J. în viitoarele alegeri generale. 
Apelul cere poporului să aleagă ca
lea unei schimbări progresiste în 
Administrația națională, propunînd 
drept sarcină formarea frontului unit 
progresist și stabilirea unui guvern 
democratic de coaliție.

Documentul intitulat „Puncte în 
dezbatere în Administrația naționa
lă și politica de bază a P.C.J." sub
liniază că Partidul Comunist cere in
vestigarea completă a scandalului 
Lockheed și propune adoptarea de 
măsuri politice și juridice pentru a

R. S. F. IUGOSLAVIA

Remarcabile performanțe 
ale constructorilor de nave

Oamenii muncii din 
Iugoslavia se mîn- 
dresc, pe drept cu- 
vint, cu faptul că pe 
mările și oceanele lu
mii navighează astăzi 
sute de nave construi
te pe șantierele navale 
din țara lor. Potrivit 
unor statistici. în ul
timii zece ani con
structorii de nave iu
goslavi de pe coasta 
Adriatic» au livrat di
verselor companii de 
transport străine 450 
de nave, cu un depla
sament total de 8 mi
lioane tone.

Cu cîțiva ani în ur
mă, unitățile construc
toare de vase mariti
me și fluviale din Iu
goslavia s-au asociat, 
în cadrul marii între
prinderi „Iadranbrod", 
din care fac parte 24 
șantiere de construcții 
navale, fabrici de mo
toare și de echipamen
te în domeniul res
pectiv. Totodată. Ia 
realizarea fiecărei na
ve participă în medie, 
prin livrarea de piese 
și echipamente, alte 
180 întreprinderi de 
diferite profiluri. în 
fiecare an, construc
torii iugoslavi de nave 
utilizează în munca 
lor 300 000 de tone de 
oțeluri speciale și, tot 
în fiecare an. lansea
ză cite o nouă „flotă" 
cu un deplasament 
de un milion de 
tone. în cadrul indus
triei iugoslave, șantie
rele navale, maritime 
și fluviale din Croa
ția, Slovenia. Serbia și 
Muntenegru reprezin
tă o ramură producti
vă deosebit de puter
nică, în care lucrează 
26 000 de angajați.

în afară de îndepli

nirea comenzilor im
portante pentru ex
port, in următorii 
cinci ani șantierele 
iugoslave vor con
strui aproximativ 100 
de nave diferite pen
tru flota națională; 
se apreciază că la 
sfirșitul anului 1980 
marina comercială iu
goslavă va avea în dq- 
tare 360 nave trâns-- 
oceanice cu un depla
sament de 5 200 000 de 
tone.

Date fiind impor-

CORESPONDENȚ A 
DIN BELGRAD

tanteile investiții des
tinate lărgirii capaci
tăților de producție ale 
șantierelor și satisfa
cerea exigentelor tot 
mai mari atit ale eco
nomiei naționale, cît și 
ale partenerilor stră
ini, constructorii de 
nave din Iugoslavia 
au efectuat — la sca
ra ansamblului uni
tăților în care lu
crează — o riguroasă 
diviziune a muncii. A- 
ceasta le-a facilitat ri
dicarea apreciabilă a 
gradului de speciali
zare în producție, ca 
și aplicarea celor mai 
moderne realizări ale 
științei și tehnicii în 
domeniul construcțiilor 
de nave. Astfel, apli- 
cînd tehnologia cea 
mai modernă, unele 
șantiere maritime și-au 
orientat producția spre 
vase de mare capaci
tate, ale căror princi
pale structuri sint a- 
samblate la apă. La 
șantierul „Ulianik" din 
Pola și la cel din Split

La întrevedere au participat Emi- 
lian Manciur, ambasadorul Româ
niei la Damasc, si Mohamed Al- 
Imadi, ministrul sirian al economiei 
și comerțului exterior.

în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 
a avut, la sediul Ministerului Eco
nomiei si Comerțului Exterior, o în
tâlnire cu membrii conducerilor mi
nisterelor economice siriene. în ca
drul căreia s-a analizat stadiul rea
lizării obiectivelor ce se constru
iesc în Siria. în cooperare cu Româ
nia. în domeniile petrolului si mine
ritului. industriei chimice, materiale
lor de construcție si agriculturii, sta- 
bilindu-se măsuri concrete pentru e- 
tapele următoare ale execuției aces
tora. De asemenea, tovarășul Ion 
Pățan s-a întilnit cu Issa Darwich, 
ministrul petrolului si resurselor na
turale, si cu Yhteiwi Seufo, ministrul 
industriei.

partidului comunist 
preveni repetarea unor astfel de ca
zuri.

Pronunțîndu-se pentru apărarea 
nivelului de trai al poporului și pro
movarea reconstrucției democratice a 
economiei japoneze, documentul ara
tă că planul de trei pînă la cinci ani 
în vederea reorganizării economiei 
nipone, formulat la plenara a VII-a 
a C.C. al P.C.J.. din decembrie 1975, 
este adecvat și eficient din punct de 
vedere științific.

Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 4 (Agerpres). — La 

Berlin s-au încheiat lucrările Plena
rei C.C. al P.S.U.G., în cadrul 
căreia a fost dezbătut și apro
bat raportul Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. cu privire Ia îndeplinirea 
unor hotărâri ale Congresului al 
IX-lea al partidului. La încheierea 
lucrărilor plenarei, Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., a 
rostit o cuvintare.

sînt construite nave 
cu o capacitate de pînă 
la 300 000 de tone.

Odată cu îmbună
tățirea neîntreruptă a 
tehnologiei construc
țiilor, șantierele iu
goslave au atins un 
nivel înalt atit în pri
vința soluțiilor de 
construcție și a func
ționalității vaselor, cît 

’ și pe planul asigurării 
echipamentului adec
vat pentru transportu
rile maritime la mari 
distanțe. La șantierul 
„Ulianik", pe cele mai 

’ noi tipuri de nave de 
mare capacitate au 
fost instalate aparate 
de pilotaj automat, iar 
pe altele au fost mon
tate instalații automa
te de încărcare și des
cărcare. Asemenea na
ve sînt puse în func
țiune de motoare de 
20 000 CP produse în 
uzinele iugoslave. Iar 
generatoarele monta
te pe fiecare din ele 
produc o cantitate de 
energie electrică echi
valentă cu aceea ne
cesitată de iluminarea 
unei localități de 30 000 
de locuitori. în ace
lași timp, navele mo
derne simt servite de 
echipaje din ce în ce 
mai puțin numeroase, 
mîna de lucru fiind 
înlocuită în proporție 
tot mai mare de ma
șini și instalații elec
tronice.

Prin succesele ce le 
repurtează, industria 
navală aduce o contri
buție de seamă la dez
voltarea economiei na
ționale iugoslave în 
ansamblu, Ia înflori
rea continuă a tării 
pe calea socialismului.

S. MORCOVESCU

DE PRETUTINDENI
• UN NOU TIP DE 

TERMOMETRU. Tempera
tura corporală a unui bolnav 
sau cea dintr-o cameră frigo
rifică poate fi determinată în
tr-o secundă cu ajutorul unui 
nou tip de termometru, con
struit la Institutul de semicon
ductor! al Academiei de Știin
țe a R.S.S. Ucrainene. La acest 
tip de termometru, mercurul a 
fost înlocuit cu un minuscul 
cristal semiconductor. Scara 
temperaturilor ce pot fi deter
minate este foarte largă — pînă 
la minus 272,9 grade — adică 
pină aproape de zero absolut. 
Noul termometru își va găsi a- 
plicare în biologie și medicină, 
ca și la fabricarea unor apara
turi speciale.

• CIND SECETA ARE 
Șl EFECTE POZITIVE... 
în mulțimea de vești din Marea 
Britanie referitoare la reper
cusiunile nefavorabile ale se
cetei într-un domeniu sau altul, 
iată o știre care face excepție : 
anul acesta, plantațiile de vi« 
din sudul țării vor da, benefi
ciind de pe urma verii canicu
lare, o producție record de stru
guri. Se apreciază că nu este 
exclusă o „premieră", în sensul 
că Anglia ar putea fi acum ad
misă în rîndul țărilor din Piața 
comună cu statut recunoscut de 
„producătoare de vinuri" (ală
turi de țări cu o veche reputa
ție in materie, ca Franța sau 
Italia) — în caz că actualele de
mersuri pe lingă Comisia 
C.E.E. ale autorităților britanice 
vor avea cîștig de cauză.

• TRAFIC RUTIER 
NEPOLUANT. Circa 25 ml- 
lioane de automobile electrice 
nepoluante vor circula pe șose
lele Statelor Unite la sfîrșitul 
acestui secol, a declarat Don- 
ham Crawford, președintele In
stitutului Edison Electric. Pro
blema care se impune a fi re
zolvată în prezent este crearea 
unor baterii eficiente, a preci
zat el. De altfel, cele patru mari 
companii americane producă
toare de automobile, „General 
Motors". „Ford". „Chrysler" și 
„American Motors", au investit, 
pînă acum, sume importante 
pentru punerea la punct a unul 
automobil electric destinat pro
ducției de serie. Modelele de 
automobile electrice realizate 
pînă în prezent ating o viteză 
de 64 kilometri pe oră și se pot 
deplasa 80 de kilometri fără a 
fi necesară reîncărcarea șau 
schimbarea bateriei.

• IRIGAȚII CU APA 
SĂRATĂ. In *•  D- Germa- 
nă se practică, experimental, 
într-o fază avansată, irigații eu 
apă sărată. în prezent. mai 
multe pompe extrag apă din 
Marea Baltică pentru irigarea 
cîtorva sute de hectare de teren 
agricol din gospodăriile apro
piate. în irigații s-a Evitat, cum ‘ 
se știe, utilizarea apelor sărate, 
acestea dăunînd solurilor desti
nate agriculturii. Experiențele 
efectuate la Universitatea din 
Rostock au pus în evidență po
sibilitatea folosirii, fără nici un 
risc, în irigarea pămînturilor a- 
gricole a apei sărate, concentra
ția de sare nedepășind 2 000 mi- 
ligrame pe litru.

• CIND PERMISUL 
AUTO ESTE ELIBERAT 
CU PREA MULTĂ LAR
GHEȚE. Recent, un belgian, 
ratînd o manevră de cotire cu 
automobilul, a „coborît" specta
culos într-o stație a metroului 
din Bruxelles, luînd-o apoi, 
printre șine, cam 3—4 km. pină 
i s-a găurit rezervorul... Inci
dentul. firește, de tot hazul — 
deși se putea termina tragic — 
a atras din nou atenția asupra 
mult discutatei iresponsabilități 
a conducătorilor auto din Bel
gia. Neajunsurile provin dintr-o 
anume „tradiție" : pină prin 
1967, permisul de conducere era 
dobîndit contra cost, fără nimic 
altceva, pentru ca acum, cind 
există un examen, acesta să 
fie limitat doar la o probă 
scrisă asupra codului rutier, ne
fiind prevăzut nici un singur 
test practic de șofat. Or. in fața 
persistentei unor serioase ca
rențe, autoritățile belgiene au 
acum în vedere reglementări 
mai stricte în domeniul rutier, 
pentru combaterea „cascadoriei" 
la volan.

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

(Urmare din pag. I)
lui în viata spirituală a țării, faiptul 
că el a fost conceput de partid ca un 
eveniment menit să determine adînci 
și vaste transformări, mari progrese 
de ordin calitativ în întregul proces 
de educare comunistă a oamenilor 
muncii.

Corespondentele de la fata lo
cului relevă că dezbaterile din 
conferințele județene prilejuiesc o 
analiză exigentă a desfășurării învă- 
țămîntului politic, cît și a predării 
științelor sociale, evidențierea expe
riențelor pozitive, ca și a lipsurilor 
care mai persistă, evaluarea riguroa
să, responsabilă a posibilităților și 
modalităților de îmbunătățire a ac
tivității în aceste compartimente 
esențiale ale muncii politico-educa
tive. Caracterul profund de lucru al 
conferințelor își găsește expresie și 
în numărul mare de propuneri con
crete. consistente, gîndite în perspec
tiva cerințelor majore ale întăririi 
legăturii învățămîntului cu viata, cu 
necesitățile practicii, ale accentuării 
spiritului militant, revoluționar in 
întreaga activitate educativă.

Cu cît vor întreprinde analize mai 
adînci, într-un spirit de reală exi
gentă comunistă, cu cît vor prilejul 
cunoașterea opiniilor unui număr 
mai mare de cadre didactice și ac
tiviști din sfera propagandei de 

partid, cu atît conferințele județene 
vor putea exercita, fără îndoială, 
o influentă mai rodnică. înscriin- 
du-se ca etapă pregătitoare a con
sfătuirii pe tară a cadrelor din do
meniul științelor sociale și al învăță
mîntului de partid și U.T.C.. ca mo
mente importante în aplicarea ori
entărilor cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul educației politice și al cultu
rii socialiste privind îmbunătățirea 
educației comuniste a tineretului, a 
tuturor oamenilor muncii.

Începutul toamnei

marchează necesitatea

unui susținut efort

pentru strângerea

recoltei

Este un fapt dovedit de întreaga 
experiență a construcției socialiste 

din patria noastră că temelia sigură 
a ridicării nivelului de trai al între
gului popor o constituie dezvoltarea 
în ritm înalt a economiei naționale, 
creșterea accelerată a avuției socia
le. O importantă contribuție la spo
rirea acestei avuții are recoltarea 
culturilor de toamnă, acțiune declan
șată în cursul săptămânii pe care o 
încheiem.

După cum se știe. Congresul al 
XI-lea al partidului a pus în 
fața agriculturii un obiectiv mo
bilizator : realizarea încă din pri
mul an al actualului cincinal a 
unei recolte de cereale de circa 
21 milioane tone. Există toate premise
le să realizăm acest obiectiv. Totul de
pinde acum numai și numai de stă
ruința cu care vom acționa pentru ca 
fiecare bob să fie strîns la vreme, 
ca nimic să nu se irosească — înțele- 
gindu-se că bătălia pentru strîngerea 
recoltelor este înainte de toate o bă
tălie pentru a asigura pîinea de pe 
masa fiecăruia dintre noi. îndestula
rea cu produse agroalimentare. re
sursele necesare progresului neîntre
rupt al economiei. Acum, minutele 
se măsoară in tone de cereale, de 
fructe, legume ori plante tehnice. Să 
facem ca fiecare minut bun de lucru 
să slujească din plin creșterii bună
stării noastre materiale, progresului 
întregii economii !

Desigur, materializarea neîntirziată 
a acestui deziderat cardinal implică 
depășirea oricărei manifestări de i- 
nerție. asigurarea pretutindeni a unei 
organizări exemplare pe întreg flu
xul muncii — recoltare, transport, 
depozitare — asemenea celei din în
treprinderile industriale, astfel îneît 
produsele agricole să fie cît mai re
pede puse la adăpost de intemperii, 

în bune condiții de păstrare. înainte 
de toate, se impune mobilizarea lar
gă la lucrările agricole a întregii 
populații sătești, pină la ultimul lo
cuitor- De aici îndatorirea primor
dială a organizațiilor de partid de a 
crea un climat de puternică anga
jare în muncă, de a convinge în
treaga suflare a satelor, tineri sau 
vîrstnici. că prezenta pe cîmp. oricit, 
oriunde și oricînd este nevoie, re
prezintă cea dintîi datorie socială si 
morală.

In atentia colectivelor
1

muncitorești:

realizarea structurii

sortimentale a planului

și calitatea produselor

Săptămîna pe care o încheiem s-a 
caracterizat. deopotrivă. printr-o 
muncă rodnică. în industrie, ne șan
tiere. Intrînd in ultima lună a celui 
de-al treilea trimestru, fiecare co
lectiv si-a sporit preocuparea pentru 
realizarea la termen a prevederilor 
de plan.

Pentru consolidarea rezultatelor de 
pînă acum, o deosebită importanță 
are nu numai îndeplinirea globală a 
planului, ci, înainte de orice, realiza
rea structurii sortimentale, corespun

zător cerințelor economiei, in con
diții calitative ireproșabile. Partidul 
a atras atenția în repetate rînduri că 
lupta pentru plan trebuie să însem
ne lupta pentru a da economiei, 
societății produse de cea mai bună 
calitate.

Cît privește activitatea de investi
ții, imperativul planului lunii sep
tembrie îl constituie respectarea pro
gramului de punere în funcțiune a 
noilor capacități productive, ceea ce 
implică, de asemenea, „disciplină sor
timentală" fermă. în sensul execută
rii la vreme a lucrărilor-„cheie“ 
pentru finalizarea acestora.

în atentia colectivelor din între
prinderi s-au aflat deopotrivă. în 
ultima săptămîna. si alte probleme 
de mare actualitate pentru dezvol
tarea economiei noastre naționale, 
în spiritul orientărilor stabilite în 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. la loc de frunte 
s-a situat preocuparea pentru folo
sirea intensivă a capacităților de 
producție, pentru utilizarea judi
cioasă a timpului de muncă. întă
rirea disciplinei muncii — premise 
indispensabile ale creșterii producti
vității ; totodată, în preocupările oa
menilor muncii din industrie s-au 
înscris problemele legate de valori
ficarea superioară a materiilor pri
me. reducerea cheltuielilor de pro
ducție. îndeosebi a celor materiale, 
prin promovarea susținută a acțiunii 
de înnoire si modernizare a produc
ției. Aceste aspecte au format obiec
tul unor editoriale, reportaje și ar
ticole de analiză publicate în „Scîn- 
teia" în cursul ultimei săptămîni.

Aflăm dintr-o știre transmisă din 
Brașov că prestigioasa întreprindere 
„Tractorul" a livrat partenerilor ex
terni. peste prevederile planului de 
export la zi. circa 2 000 de tractoare. 

Desigur, cu rezultate asemănătoare 
se pot mîndri. la începutul acestei 
luni, zeci și zeci de alte colective de 
muncă, preocupate statornic de înde
plinirea exemplară a uneia dintre 
sarcinile economice esențiale stabilite 
de conducerea partidului — realiza
rea ritmică a producției destinate ex
portului. Sînt fapte care dovedesc că 
oamenii muncii din industrie înțeleg 
că planul de producție poate fi con
siderat ca îndeplinit numai si numai 
în condițiile realizării integrale a 
sarcinilor de export

Știri inserate în paginile ziarului 
din această săptămînă sub titluri ca 
„Inventivitate și creativitate". „Prin 
forte proprii", relatînd despre crea
ții tehnice originale realizate în 
tara noastră, atestă că progresul 
tehnico-științific contemporan se 
manifestă tot mai viguros în eco
nomia noastră, că tot mai numeroase 
sînt colectivele care devin partici
pant! activi la dezvoltarea tehnicii. 
Creația tehnico-originală se impune 
tot mai ferm în „cincinalul revoluți
ei tehnico-științifice" ca un factor 
esențial al modernizării în ritm rapid 
a economiei noastre.

Prestigioase

manifestări științifice

De altfel, preocupările pentru pro
movarea noilor cuceriri ale științei 
privesc nu numai industria, ci toate 
sferele vieții sociale. Este semnifi
cativ în acest sens faptul că ultima 
săptămînă a fost marcată de o suită 
de prestigioase manifestări cu carac
ter științific — congrese, conferințe 

si simpozioane, cu caracter național 
sau internațional. în domenii cum ar 
fi histochimia și citochimia. știința 
solului, chimia fizică generală și a- 
plicată, apiterapia. în cadrul acestor 
reuniuni au fost dezbătute probleme 
ale dezvoltării cercetării științifice 
în domenii de mare importanță pen
tru activitatea practică, au fost abor
date o seamă de cerințe ale agricul
turii, medicinii, biologiei, geneticii etc. 
Acestor manifestări li s-au adăugat, 
în ultima zi a săptămînii. lucrările 
celui de-al II-lea Congres interna
țional de tracologie. în curs de des
fășurare. Alegerea Bucurestiulul 
drept gazdă a acestei remarcabile 
manifestări științifice internaționale 
reprezintă o recunoaștere a valorii 
ridicate a cercetărilor din tara noas
tră în domeniul tracologiei. a con
tribuției lor la cunoașterea cît mal 
profundă a unei strălucite civilizații 
a antichității. între rezultatele cu 
care cercetarea științifică românească 
se prezintă la congres se înscriu 
cele privind cunoașterea originilor 
străvechi ale ponorului român, uni
tatea etnică, lingvistică si culturală 
a lumii geto-dacice, ca unitate dis
tinctă a ramurii tracilor de nord, 
înaltul nivel și originalitatea civili
zației si culturii geto-dacilor. intensi
tatea procesului de romanizare pe 
cuprinsul Daciei etc.

★
încheiem o săptămînă densă în e- 

veniment^ : ele pun limpede în lu
mină puternica efervescentă creatoa
re manifestată de poporul nostru în 
toate domeniile : pe plan politic, i- 
deologic. economic, social sau știin
țific. capacitatea sa de a rezolva cu 
succes problemele numeroase si com
plexe pe care le ridică edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. j
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