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Marcînd o nouă și importantă etapă a fructuosului dialog la nivel înalt
româno-senegalez, sub auspiciile dorinței comune de a dezvolta relațiile

prietenești dintre cele două țări și popoare

A ÎNCEPUT VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL,
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

Angajamentele muncitorești 
se înfăptuiesc cu succes

La Invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, și a tovarășei 
Elena Ceâușescu, marți, 20 aprilie, a 
sosit, într-o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră, președintele 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, Împreună cu doamna Colette 
Senghor.

Cei doi șefi de stat se întîlnese la 
numai șapte luni de la ultimele con
vorbiri avute în România, cu prilejul 
vizitei neoficiale întreprinse de pre
ședintele Leopold Sădar Senghor în 
țara noastră, la încheierea căreia 
președintele Nicolae Ceâușescu sub
linia : „Sper că, avînd impresii 
plăcute, veți realiza o vizită oficială 
în România, pentru a putea continua, 
astfel, schimbul de păreri și, mai 
ales, pentru a găsi căile unei colabo
rări mai active între popoarele noas- 

dezvoltării 
a ridicării 

fiecăruia dintre ele", 
însemnătatea și

eco- 
bună-

Iată, 
semnifi-

tre pe calea 
nomico-sociale, 
stării 
așadar, 
cația reluării acestui rodnic dia
log, care va contribui, fără îndoială, 
la întărirea conlucrării dintre țările 
noastre, în toate domeniile, în fo
losul ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a păcii, cooperării și înțele
gerii între națiuni.

Evoluția fructuoasă a relațiilor ro- 
mâno-senegaleze reflectă, în mod 
grăitor, consecvența cu care acțio
nează România socialistă pentru ex
tinderea raporturilor de prietenie și 
colaborare cu statele africane, pen
tru adîncirea conlucrării cu aceste 
țări în lupta împotriva Imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismulul, pentru libertate și pro
gres, pentru edificarea unei lumi mal 
drepte și mal bune.

Acestea sînt temeiurile profunde 
pentru care poporul nostru a întîm- 
pinat cu caldă prietenie și ospita
litate pe înalții soli ai poporului 
senegalez.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe 
aeroportul Otopeni. Frontispiciul ae
rogării era dominat de portretele 
președinților Nicolae Ceâușescu și 
Leopold Sedar Senghor, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bun sosit în Republica 
Socialistă România Excelenței Sale 
domnului Leopold Sedar Senghor, 
președintele Republicii Senegal!", „Să 
se dezvolte continuu relațiile de . 
prietenie, solidaritate și cooperare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Senegal, în interesul 
ambelor popoare, al păcii și înțe
legerii internaționale !“.

în Intîmpinarea înalților oaspeți au 
venit tovarășul Nicolae Ceâușescu și 
tovarășa Elena Ceâușescu.

Erau prezenți tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Gheorghe 
Cioară, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ion Ioniță, Vasile Pati
lineț, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, alți membri ai guver
nului. conducători de instituții cen
trale, generali.

Erau de față ambasadorul Româ
niei în Senegal, Ion Moangă, și amba
sadorul Senegalului in țara noastră, 
lbrahima Boye.

Se aflau, de Ssemenea, șefi de mi- 
«iuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.
(Continuare in pag. a III-a) La sosire, pe aeroportul Otopenl

Zilnic o șarjă de oțel în 
plUS. Colectivel« de pe platforma 
Combinatului siderurgic din Galați 
realizează zi de zi importante pro
ducții suplimentare. De pildă, oțe- 
larii, «plicind inițiativa „în fiecare 
zi o șarjă de oțel peste plan", au ob
ținut de la începutul anului și pînă 
acum un spor de producție de peste 
15 000 tone de oțel. Remarcăm, de 
asemenea, activitatea bună a colec
tivului de la laminorul de tablă 
groasă, unde producția suplimentară 
înregistrată în aceeași perioadă se 
ridică la aproape 10 000 tone de ta
blă. S-au mai dat în plus : peste 
22 000 tone de aglomerat feros, circa 
35 000 tone de fontă, 48 000 tone de 
sleburi de relaminare, în jur de 
3 500 tone de tablă zincată și altele. 
(Dan Plăeșu).

Străpungerea unei gale
rii de 3 000 m. Marti diminea' 
ța, In bazinul minier Comănești i-a 
încheiat străpungerea unei galerii în 
lungime de 3 000 metri, care unește 
minele Rafira și Asău. Tunelul a fost 
executat mecanizat, cu utilaje fabri
cate de întreprinderi de specialitate 
din țară. Prin realizarea acestei lu
crări se asigură posibilități de ex
ploatare a straturilor de cărbune din 
partea sudică a bazinului, fapt ce va 
permite minerilor de pe Valea Tro- 
tușului să sporească substanțial pro
ducția. Minerii din Comănești dedică 
acest important succes aniversării 
partidului și zilei de 1 Mai. (Ager
pres).

Prin forțe proprii - eco
nomii valutare. Sub tndrum«- 
rea directă a biroului comitetului 
județean de partid, în unitățile eco-

nomice arădene au fost organizate, 
în ultimul timp, expoziții cu caracter 
permanent, cuprinzînd produse care 
se importă, consfătuiri cu muncitori, 
tehnicieni, ingineri și alți specialiști, 
schimburi de experiență — toate a- 
ceste acțiuni urmărind stabilirea și 
aplicarea în practică a soluțiilor pri
vind reducerea importurilor. Pe baza 
propunerilor aprobate de comitetele 
oamenilor muncii de la întreprinde
rile de vagoane, de strunguri, textilă 
U.T.A., „Tricoul Roșu", „Victoria", 
„Arădeanca", „Libertatea", IAMMBA 
și combinatul de prelucrare a lem
nului, în acest an importurile vor fi 
diminuate cu circa 8 milioane lei 
valută. (Constantin Simion).

„Să lucrăm o zi pe lună 
cu electrozi economisiți" — 
este inițiativa lansată de Șantierul 
naval din Drobeta Turnu-Severin, a- 
preciată, în prezent, drept cea mai 
valoroasă inițiativă din județul Me
hedinți, S-a generalizat în mai multe 
întreprinderi din 
primul trimestru 
economisit peste 
(Virgil Tătaru).

Contractele la export — 
onorate în bune condiții. 
Oamenii muncii de la întreprinderea 
„Balanța" din Sibiu, care de la înce
putul anului și pînă în prezent și-au 
realizat sarcinile de plan la toți in
dicatorii, iși onorează în bune con
diții contractele pentru export. Pînă 
la 20 aprilie a fost realizată și li
vrată partenerilor externi — din 
U.R.S.S., Cehoslovacia ș.a. — o pro
ducție suplimentară de aparate de 
măsură și control, precum și de piese 
de schimb pentru utilaj textil în va
loare de 1,9 milioane lei valută. 
(Nicolae Brujan).

județ. Numai în 
din acest an s-au 
6 000 kg electrozi.

LA ÎNSĂMÎNTAREA 
PORUMBULUI 
se impune DEPĂȘIREA 

RITMULUI DE LUCRU PREVĂZUT

Dineu oficial oferit de președintele Vizită protocolară

Nicolae Ceâușescu și tovarășa Elena Ceâușescu
ÎNM1NAREA UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

în onoarea președintelui Leopold Sedar SenghorA

și a doamnei Colette Senghor
Președlntele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, și tovarășa Elena 
Ceâușescu au oferit marți țin dineu 
oficial în onoarea președintelui Re
publicii Senegal, Leopold Sâdar 
Senghor, și a doamnei Colette 
Senghor.

La dineu au luat parte tovarășii : 
Manea 
Bobu, 
Cioară, 
Oprea, 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
t« Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț,

Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Cornel Burtică,
Paul Niculescu, Gheorghe 
Gheorghe Pană,

Gheorghe

Dumitru

Ștefan Andrei. Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț și Ion Ursu, 
Mihai Marinescu și Angelo Micules- 
cu, viceprim-miniștri ai guvernului, 
George Macovescu, ministrdl aface
rilor externe, alți membri ai gu- 

■ vernului, ambasadorul țării noastre 
în Senegal, conducători ai unor insti
tuții centrale, personalități ale vieții 
științifice și culturale românești. 
Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au venit împreună cu 
soțiile.

Au participat Adrien Senghor, Louis 
Alexandrenne, Alioune Sene. Ibra-

hima Boye, Amadou Bouta Gueye, 
Moustapha Niasse, celelalte persoane 
oficiale senegaleze.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, președintele Nicolae 
Ceâușescu și președintele Leopold 
Sedar Senghor au rostit toasturi.

Urmărite cu satisfacție și sub
liniate cu aplauze de cel prezenți, 
toasturile au fost marcate, la în
cheierea lor, de intonarea imnurilor 
de stat ale Republicii Senegal și 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

ROMANE SI
Președintele Republicii Senegal, 

Leopold Sedar Senghor, împreună 
cu doamna Colette Senghor au fă
cut, în cursul serii, o vizită protoco
lară președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, , și tovarășei Elena 
Ceâușescu. J

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceâușescu a Inmînat pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor 
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, subliniind că 
acordarea înaltei distincții reprezin
tă un „semn al prețuirii și al prie
teniei dintre popoarele român și 
senegalez". Președintele Nicolae 
Ceâușescu a tnminat, de asemenea. 
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I doamnei Colette 
Senghor.

Mulțumind
Ceâușescu, președintele Leopold Să- 
dar Senghor a spus : „Permlteți-ml 
să vă înminez Marea Cruce a Ordi
nului Național al Leului, ca măr
turie a admirației față de dumnea
voastră și poporul român". Adre-

SENEGALEZE
șindu-se apoi tovarășei Elena 
Ceâușescu, președintele Leopold 
Sedar Senghor a spus : „Sînt fericit 
să vă ofer aceeași înaltă distincție 
— Marea Cruce a Ordinului Națio
nal al Leului — ca expresie a 
profundei admirații față de savantul 
care sinteți".

După acest moment solemn, care 
a pus pregnant în lumină trăinicia 
sentimentelor de prietenie și consi
derație dintre popoarele noastre, 
președinții Nicolae Ceâușescu și Leo
pold Sedar Senghor, tovarășa Elena 
Ceâușescu și doamna Colette Sen
ghor s-au întreținut într-o ambianță 
caldă, in spiritul bunelor relații ro- 
mâno-senegaleze.

De citeva zile s-a trecut cu toate 
forțele la semănatul porumbului — 
cultură care are cea mai mare pon
dere în producția de cereale a țării, 
în acest an, potrivit prevederilor pla
nului, urmează să se cultive 2,8 mi
lioane hectare cu porumb și să se 
obțină o producție de 12 milioane 
tone. Au fost făcute pregătiri temei
nice ca în acest an să se obțină re
colte mari. Condițiile climatice din a- 
ceastă primăvară sînt favorabile 
pentru cultura porumbului ; ploile 
din ultima perioadă, refăcînd rezerva 
de umiditate din sol, asigură o bună 
răsărire a plantelor. Important este 
ca prin lucrări executate la timp, atît 
la pregătirea terenului, cît și la se
mănat, aceste condiții să fie valori
ficate pe deplin, astfel îneît să poată 
fi pusă o temelie puternică recoltei 
din acest an.

La porumb, sporirea recoltelor 
medii la hectar este hotărîtă, în pri
mul rînd. de respectarea perioadei 
optime de semănat. Dintr-o anchetă 
efectuată în unitățile agricole care 
au obținut și în 1975 cele mai mari 
recolte la hectar a rezultat că se
mănatul s-a făcut mai devreme — și 
anume. în prima parte a epocii op
time. Așa sînt întreprinderea agri
colă de stat Variaș, județul Timiș, 
cooperativele agricole „Someșul"- 
Satu-Mare, Izbiceni și Tia Mare, ju
dețul Olt, și numeroase altele. Este 
o experiență plină de Învățăminte

mal ales pentru acei conducători de 
unități agricole care, dintr-un motiv 
sau altul, tărăgănează începerea în- 
sămînțării porumbului. Dealtfel, din 
datele centralizate în cursul zilei de 
luni la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare rezultă că au 
fost însămînțate numai 424 000 ha 
cu porumb, mult prea puțin față de 
perioada în care ne găsim. Cele mai 
mari suprafețe s-au semănat în ju
dețele Dolj, Mehedinți, Timiș, în ce
lelalte județe lucrările fiind abia la 
Început.

La ultima ședință a comandamen
tului central s-a arătat că în sol, la 
adîncimea de 10 cm., temperaturile 
medii au crescut. în aceste condiții 
se cere să se treacă din plin Ia semă
natul porumbului. Acum, timpul este 
frumos, ceea ce impune ca. în fie
care unitate agricolă, să fie folosită la 
semănat fiecare oră bună de lucru, 
să se lucreze din zori și pină noap
tea. De aceea, organele și organiza
țiile de partid, comandamentele co
munale, conducerile unităților agri
cole au datoria ca, printr-o bună or
ganizare a muncii, să asigure fo
losirea deplină, Ia intreaga capa
citate a tractoarelor și semănăto
rilor, dirijindu-le operativ pe acele 
terenuri care pot fi insămințate mai 
devreme. Trebuie arătat că, aproape 
peste tot, există condiții să se lucre-
(Continuare in pag. a Il-a)

președintelui Nicolae

Toastul președintelui
Nicolae Ceâușescu

Domnule președinte, 
Doamnă Senghor,
Prieteni și tovarăși, 
îmi este deosebit de 

•alut în mod cordial ca 
ai României socialiste . 
voastră, domnule președinte, și pe 
doamna Senghor, să-mi exprim sa
tisfacția de a folosi acest prilej pen
tru a continua dialogul rodnic în
ceput cu ani în urmă și să vă urez 
o vizită cît mai plăcută In țara 
noastră.

Am convingerea că întîlnirile și 
convorbirile de pînă acum — și sînt 
încredințat că și actuala vizită a 
dumneavoastră în România — vor 
contribui In mod deosebit la dezvol
tarea colaborării multilaterale dintre 
țările și popoarele noastre. Poporul 
român, care a cunoscut vreme înde
lungată asuprirea străină și a dus 
lupte grele pentru cucerirea inde
pendenței naționale, a sprijinit în
totdeauna lupta popoarelor împotri
va dominației străine, și-a manifes
tat solidaritatea cu lupta poporului 
senegalez și a salutat cu multă sa
tisfacție proclamarea independenței 
sale naționale. Știm că profundele 
transformări revoluționare care au 
loc în lumea de astăzi sint rezultatul 
direct al luptei popoarelor împotriva 
dominației străine, a imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, că, mai mult ca oricînd, in 
teta popoarelor stă sarcina de a-și 
întări solidaritatea pentru a-și putea

plăcut să vă 
oaspeți dragi 
pe dumnea-

asigura dezvoltarea independentă, fo
losirea bogățiilor naționale in scopul 
ridicării bunăstării lor sociale și spi
rituale.

Apreciem măsurile cu caracter pro
gresist adoptate în Senegal în di
recția unor transformări înnoitoare 
ale societății. Dăm, de asemenea, o 
prețuire 
care le 
domnule 
senegalez . 
mico-socială a țării, pentru progresul 
forțelor de producție, pentru valori
ficarea bogățiilor naționale — ca 
premise și condiții esențiale in vede
rea ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al maselor, creșterii 
gradului civilizației moderne, al vie
ții întregii dumneavoastră națiuni. 
Cunoaștem, de asemenea, și apreciem 
preocuparea constantă pe care o 
manifestați pentru înflorirea vieții 
culturale a țării dumneavoastră — 
cu vechi și bogate tradiții în sfera 
creării frumosului — pentru îmbogă
țirea tezaurului artistic al Senegalu
lui și afirmarea geniului poporului 
dumneavoastră în marea competiție 
spirituală a lumii, pentru creșterea 
contribuției sale Ia patrimoniul cultu
ral universal.

Veniți in România Intr-un mo
ment cînd poporul român a trecut 
la realizarea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. în cele

deosebită eforturilor pe 
depuneți dumneavoastră, 

președinte, întregul popor 
pentru dezvoltarea econo-

(Continuare tn pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Leopold Sedar Senghor
Domnule președinte,
Doamnă Elena Ceâușescu,
Doamnelor și domnilor,
Sintem deosebit de mișcați — soția 

mea, delegația care mă însoțește, 
precum și eu însumi — de cuvintele 
pe care le-ați rostit. Ele confirmă 

■ calitatea primirii care ne-a fost re
zervată, atenția cu care am fost în
conjurați incă din momentul în care 
am pus piciorul pe pămîntul acestei 
vechi țări românești provenind 
din romanitate, pe pămîntul acestui 
tînăr stat, exemplu de socialism. 
Exemplu pentru noi, senegalezii, deși 
noi nu ne prezentăm ca fiind comu
niști, nici măcar socialiști, ci doar 
ca simpli progiesiști negro-africani 
angajați pe drumul 
Faptul că România 
exemplu 
toate de conducătorul pe care în mod ' 
liber și l-a ales in persoana dum
neavoastră.

într-adevăr, născut într-o familie 
cu cele mai profunde rădăcini in 
glia românească, grație energiei, 
muncii dumneavoastră și, mai e- 
xact, datorită acestui spirit me
todic și organizat care iși pune am
prenta pe discursurile dumneavoas
tră și îndeosebi pe activitatea dum
neavoastră, ați parcurs toate treptele 
ierarhiei, toate etapele luptei pentru 
independență națională și revoluție 
socialistă. Dar un popor nu-și alege 
decît conducătorul pe care tl merită. 
Și dumneavoastră sinteți acela,

pentru că și țara dumneavoastră a 
fost aceeași de-a lungul întregii sala 
istorii, mai ales de cînd Roma, în- 
vingindu-i pe geto-daci în aprigile 
campanii, a stabilit aici coloni în 
rînduri strinse: Astfel, deci, Româ
nia nouă este fiica culturii ro
mane care mai mult decît oricare 
alți factori explică caracterul exem
plar al socialismului românesc. Toc
mai această idee aș dori să 
înainte de a toasta tn 
președintelui Republicii 
România.

o dezvolt 
sănătatea 
Socialiste

socialismului, 
constituie un 

este dovedit înainte de

Domnule președinte,
Mari oameni au spus-o

a confirmat-o : toate mariie civili
zații sînt civilizații de amestec și, 
înainte de toate, de amestec biolo
gic. Profesorul meu Paul Rivet no
tează că primele civilizații istorice 
în Africa, în Europa, in Asia, tn 
America s-au născut pe latitudinea 
mediteraneană, iar dumneavoastră, 
românii, sinteți mediteraneeni, fără a 
vorbi de preindoeuropeni, care erau, 
fără Îndoială, ca și preelenii, bruneți, 
dumneavoastră rezultați din ameste
cul intre blonzii geto-daci pe de o 
parte și colonii romani 
parte. De aici, această 
temperament și de idei, 
terizează romanitatea și 
impresionat totdeauna 
citit pe dumneavoastră înșivă 
scriitorii și savanții români.

și istoria

pe de altă 
bogăție de 
care carac- 

care 
cînd

m-a 
v-am 
și pe

La dineul oficial(Continuare in pag. a III-a)
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Cinstirea izbînzilor in muncă
Din plin, in ritm susținut, cu toate forțele la

SEMÂNATUL PORUMBULUI
8$

în județul Teleorman, după ploile 
abundente din săptămina trecută, a 
fost reluat semănatul porumbului, lu- 
crîndu-se acum cu toate forțele. 
Comitetul județean de partid a sta
bilit un șir de măsuri pentru recu
perarea restanțelor provocate de con
dițiile climatice, pentru executarea 
în ritm rapid și la un înalt nivel ca
litativ a lucrărilor. întrucît umidita
tea solului diferă de la un loc la 
altul, una din principalele preocupări 
ale specialiștilor și cadrelor de con
ducere constă în depistarea operativă 
a terenurilor zvîntate pentru lucru.

„Lucrările de pregătire a patului 
germinativ și de semănat se fac sub 
controlul nemijlocit al specialiștilor 
din toate cele 8 ferme vegetale — 
spunea ing. Ștefan Bulhac, directorul 
I.A.S. Roșiori de Vede. Pe primele 
1 100 hectare însămințate s-au res
pectat tehnologiile stabilite, fără nici 
o abatere". La semănatul porumbului 
lucrează cei mai experimentați me
canizatori : Zamfir Dumitriu, Gete 
Oprea, Simion Dumitru, Leanca Flo- 
rea. La ferma Urlui, condusă de ing. 
Pelin Cornel, ferma Roșiori, condusă 
de ing. Mitroi Teodor, sau la ferma 
Peretu, condusă de ing. Victor Vișan, 
după încetarea ploilor s-au reconsi
derat cîteva dintre măsurile stabilite 
inițial privind pregătirea patului 
germinativ și semănatul. Acum se 
urmărește depășirea vitezei zilnice 
prevăzute cu minimum 50 de hectare 
pentru recuperarea întîrzierilor cau
zate de ploi. Preocupare pentru ca
litate și operativitate se constată și 
la I.A.S. Blejești. Aici, din 2 380 
hectare prevăzute cu porumb s-au 
însămîntat 400 ha. Așadar, recupera
rea întîrzierilor este problema numă
rul unu a mecanizatorilor și specia
liștilor. „La pregătirea patului germi
nativ se lucrează cu toate discurile in 
agregat cu grapa stelată — spunea 
ing. șef " 
tezei de 
nivelării 
poate fi 
anii trecuți. Prin începerea lucrului 
mai de dimineață și prelungirea acti
vității în cîmp pînă seara tîrziu. vi
teza de lucru planificată de 200 hec
tare pe zi va putea fi depășită — 
sarcină obligatorie pentru a se re
cupera întîrzierile și încheia însă- 

'mînțările în limitele timpului optim.
în cooperativele agricole din județ, 

din 129 500 ha planificate a fi culti
vate cu porumb, au fost însămințate 
aproape 30 000 hectare. Rezultatele 
puteau fi mult mai bune dacă toate 
unitățile ar fi utilizat intens timpul 
bun de lucru. Că se putea realiza 
mai mult o demonstrează rezultatele 
cooperatorilor și mecanizatorilor din 
Drăcșani, Buzescu, Nenciulești. Căl- 
mățutul de Sus, Purani, Băcălești ș.a. 
care au însămînțat peste 400—600 
hectare cu porumb, fiecare. împreună 
cu ing. Vasile Boncotă, director 
adjunct al direcției agricole, am 
parcurs 9 rută de zeci de km de la

Zimnicea pînă la Videle, prilej de a 
constata atit dezvoltarea viguroasă a 
culturilor de toamnă, cit si starea 
terenului pentru semănatul porum
bului. în majoritatea unităților pâ- 
mintul este nivelat și afinat, pregă
tit exemplar pentru semănat. Dar 
sint și excepții : în raza consiliului 
intercooperatist Drăgănești-Vlașca, de 
pildă, am văzut suprafețe pline de 
resturi vegetale care impietează asu
pra calității semănatului. Iată de ce 
se impune mobilizarea largă a locui
torilor satelor pentru a strînge tot 
ceea ce împiedică funcționarea nor
mală a semănătorilor.

C. BORDEIANU

George Rațiu. Mărirea vi- 
lucru este posibilă datorită 
terenului, iar semănatul 
făcut mai devreme decit in

Pe ogoarele județului Olt se mun
cește intens la pregătirea terenului și 
însâmînțarea porumbului. Luni, 19 
aprilie a.c., a fost o zi frumoasă, cu 
soare strălucitor, oferind condiții op
time pentru lucrările cîmpului. Prin 
intermediul stației de emisie-recepție 
a trustului județean S.M.A., aflăm 
zonele in care ploile au fost mai re
duse ca intensitate și durată, unde se 
poate lucra. Sîntem informați că se 
însămînțează cu toate forțele în uni
tățile din raza de activitate a stațiu
nilor pentru mecanizarea agriculturii 
Curtișoara, Bobicești, Otești, Olari, 
Scornicești, Verguleasa și altele.

în comuna Oporelu, pe tovarășul 
Simion Burciu, primarul comunei, 
l-am întilnit pe cîmp la ferma nr. 1, 
unde mecanizatorii, sub directa su
praveghere a fermierei Niculina 
Apostoliceanu semănau porumbul. 
„Nu mai avem ce aștepta, timpul 
este înaintat, ne spune primarul. Am 
depistat aici o tarla cu terenul mai 
zvintat și am reînceput semănatul. 
Cu toate că patinele semănătorii se 
mai încarcă cu pămint, reușim, dato-

rită supravegherii atente, să facem o 
lucrare de calitate, chiar dacă ritmul 
n-o să fie cel prevăzut". într-adevăr, 
terenul bine pregătit era însămînțat 
cu grijă, astfel incit fiecare bob să 
răsară. Străbătînd cimpurile aceluiași 
consiliu intercooperatist — Curtișoa
ra — ajungem pe ogoarele cooperati
vei agricole din Comănița. în mijlo
cul mecanizatorilor, inginerul șef al 
cooperativei, Dan Corcău. ne dă 
amănunte despre organizarea muncii 
In flux continuu : mai intii tratarea 
terenului cu duplitox, apoi grăparea 
acestuia și semănatul concomitent cu 
administrarea de îngrășăminte chi
mice. Constatăm pregătirea irepro
șabilă a terenului, ritmul accelerat de 
lucru : din cele 260 hectare prevăzute 
au fost semănate peste

Bine este organizată 
la cooperativa agricolă 
grea, unde în această 
se vor tnsămînța 940 hectare cu po
rumb. Toate cele 35 de tractoare 
erau în cimp. Inginerul-șef al coope
rativei, Vasile Ștefan, pe care-1 gă
sim in punctul Miești, ne spune : 
..Ne-am concentrat forța mecanică pe 
terenurile înclinate, unde solul s-a 
zvintat mai repede și putem înregis
tra un ritm bun de lucru. Intr-o sin
gură zi am reușit să tnsămînțăm 
peste 130 de hectare și sperăm ca în 
4—5 zile bune de lucru să încheiem 
semănatul".

Suprafața însămînțată cu porumb 
pînă acum in cooperativele agricole 
din județ însumează peste 21 500 hec
tare din cele 107 000 prevăzute. Este 
necesar ca in continuare să se ur
mărească cu maximă atenție starea 
terenului și să se treacă operativ la 
pregătirea patului germinativ, astfel 
incit semănatul porumbului să 
încheie, conform angajamentelor, 
7—8 zile bune de lucru.

Se impune

(Urmare din pag. I)

150 hectare, 
munca și 
din Cun- 
primăvară

se 
în

Emllian ROUĂ 
corespondentul „Sclntell"

îndemn spre muncă mereu mai bună
pe platformele Industriale de la 
Bacău. Piatra Neamț ți Borzești,Consiliului General al U.G.S.R.. ți 

Iginio Pavbne, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice.

★
ÎNTREPRINDEREA „AUTOMA

TICA" DIN BUCUREȘTI, deco
rată recent cu „Ordinul Mun
cii" clasa I, a primit, pentru a doua 
oară consecutiv. Steagul roșu ți Di
ploma de onoare de unitate frun
tașă.

La festivitatea care « avut loe 
marți, directorul întreprinderii, ing. 
Ion Giambașu. a evidențiat faptul că 
în anul trecut unitatea a construit 
numeroase echipamente complexe, cu 
care au fost dotate, printre altele, 
combinatele chimice ți petrochimice 
de la Craiova, Tg. Mureș. Rm. Vil- 
cea, Pitești și Borzești, Combinatul 
siderurgic Gaj ați și întreprinderea de 
oțeluri aliate Tirgoviște. O serie 
de echipamente de automatizare au 
intrat, de asemenea, în dotarea in
stalațiilor livrate la export.

Colectivul întreprinderii a fost fe
licitat cu acest prilej de tovarășii 
Paul Nagy. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. Alexandru Roșu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, ți Dumitru 
Gheorghișan, prim-secretar al Comi-

în diferite localități din țară au 
continuat festivitățile prilejuite de 
decernarea Steagului roșu ți a Di
plomei de onoare unităților care au 
ocupat primul loc in întrecerea so
cialistă desfășurată în anul 1975.

COMBINATUL SIDERURGIC HU
NEDOARA, căruia i s-a decernat re
cent Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I. a primit 
marți. în cadrul unei festivități, Stea
gul roșu și Diploma de fruntaș pe 
țară.

înfățișind rezultatele acestui colec
tiv, care a ocupat cinci ani consecu
tiv primul loc în Întrecerea socialis
tă. ing. Costache Trotuș, directorul 
combinatului, a arătat că siderurgiț- 
tii hunedoreni au realizat tn 1975 o 
producție globală suplimentară în va
loare de 310 milioane lei, concreti
zată in producerea peste prevederi a 
importante cantități de cocs metalur
gic. fontă, oțel și laminate. îndepli
nirea și depășirea tuturor indicatori
lor cantitativi și calitativi ai planului 
economic s-au înfăptuit ca urmare.a 
creșterii 
condițiile 
producție 
lioane lei 

în acest 
reni au 
pînă în 
peste prevederile 
planului o pro
ducție in valoare 
de peste 30 mi
lioane lei.

Colectivul 
bin^tului a 
felicitat de 
rășii Ioachim Mo- 
ga, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Hunedoara, și Ion 
Niță, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice.

★
La adunarea festivă ce a avut loc 

la ÎNTREPRINDEREA 
CENTRALE “ 
jul înminării 
Diplomei de fruntașă pe țară în 
întrecerea dintre întreprinderile 
industriale, cei ce au luat cuvîn- 
tul au subliniat că anul 1975 a 
fost cel mai bogat in realizări din 
cei aproape 12 ce s-au scurs de la 
darea in funcțiune a primelor capa
cități, an ce a concretizat rezultatele 
activității anterioare îndreptate spre 
folosirea agregatelor cu parametri 
superiori celor din proiecte, cu înalți 
indici economici calitativi și în de
plină siguranță de exploatare. Vorbi
torii au arătat că succesele se men
țin la cote ridicate și în acest an, 

întreprinderea craioveană a 
toate unității®

precum și 320 det_____  __ _ apartamente
peste plan. De altfel, constructorii 
de pe Valea Trotușului, fruntași ți 
în alți ani în întrecerea socialistă, 
ți-au realizat sarcinile cincinalului 
precedent, cu aproape nouă luni mai 
devreme, ca urmare a creșterii gra
dului de mecanizare și industriali
zare a lucrărilor.

Pentru succesele Obținute, colecti
vele de constructori au fost felicitate 
de tovarășii Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R.. Andrei Erdely. ad
junct al ministrului construcțiilor in
dustriale, de membri ai conducerii 
comitetului uniunii sindicatelor pe 
ramură.

în activitatea de turism, locul T tn 
întrecerea socialistă pe 1975 a fost 
ocupat de colectivul OFICIULUI NA
ȚIONAL DE TURISM CARPAȚI — 
BRAȘOV. Relevind cu prilejul adu
nării festive activitatea desfășurată, 
Jucan Longhin, directorul 
a arătat, 
rile din 
fost anul 
milioane

ze din plin. Ogoarele de toamnă au 
fost grăpate în proporție de 93 la su
tă, iar un milion de hectare au fost 
pregătite, ceea ce asigură front de 
lucru pentru ca în această săptămină 
semănatul porumbului să se desfă
șoare cu toate forțele.

Grăbirea însămințărllor trebuie să 
fie însoțită de executarea unor lu
crări de cea mai bună calitate care 
să dea garanția realizării producții
lor prevăzute. în 
inginerii agronomi 
gricole au un rol 
ria lor este de a 
tarea întocmai a tehnologiei de cul
tivare a porumbului, ceea ce presu
pune, în primul rind. prezenta lor 
permanentă pe 
gătește terenul 
Or. cu prilejul 
tuate în timpul 
lor din prima 
tat că unii specialiști preferau bi
rourile in locul tarlalelor, Aceas
tă situație nu trebuie să se repete. 
Acum, la semănatul porumbului, in
ginerii agronomi 
timpul pe 
drumările 
un control 
tății lucrărilor de pregătire a tere
nului și semănat, acordind întreaga 
atenție menținerii umidității din sol.

în aceste zile cînd se pun bazele 
viitoarei recolte de porumb, grăbirea 
semănatului și efectuarea unor lu
crări de cea mai bună calitate la 
această cultură constituie principalul 
obiectiv în agricultură. Datoria or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
comandamentelor locale este de a 
pune pe primul plan al muncii po
litice și organizatorice mobilizarea 
mecanizatorilor, cooperatorilor, spe
cialiștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de la sate pentru a se lucra zi 
de zi, din zori și pînă seara, la se
mănat. Trebuie să se acționeze cu 
fermitate pentru a face 
săptămină o săptămină 
semănatul porumbului, 
această lucrare să se 
timpul cel mai scurt.

această direcție, 
din unitățile a- 
hotăritor. Dato- 
asigura respec-

cîmp unde se pre- 
și se insămînțează. 
unor anchete efec- 
insămințării culturi- 
epocă s-a consta-

trebuie să fie tot 
cîmp, unde să dea in- 
necesare. să exercite 
permanent asupra cali-

din această 
record la 

astfel incit 
încheie in

Pe ogoarele cooperativei agri
cole de producție Conduratu, 
județul Prahova, la semânatul 

porumbului

ECONOMISIREA LEMNULUI
— Cineva nota nu de mult în ziarul 

«Scînteia» că tăierea unul brad du
rează un minut, dar ca să ajungă la 
maturitate îi sînt necesari cel puțin 
70 de ani. Da, o viață de om ! Iar 
valoarea lemnului crește odată cu 
vîrsta copacului. Bunăoară, la speciile 
valoroase — fagul, molidul, gorunul, 
stejarul, bradul — vîrsta optimă a 
exploatării este între 100—120 de ani. 
Orice tăiere sub această vîrstă în
seamnă a pierde sortimente superi
oare, ceea ce împiedică obținerea u- 
nei eficiente economice maxime. Oa
menii au nevoie însă mereu de lemn, 
nu se poate fără lemn, dar nici fără 
păduri. Tocmai de aceea, pentru noi, 
cei care lucrăm in industria fores
tieră, transpunerea în viață a Pro
gramului național pentru conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier, pre
cum și valorificarea rațională a ma- 

. terialului lemnos, folosirea sa deplină, 
chiar și a celei mai mici așchii, con
stituie mai mult decit o sarcină de 
producție — o obligație morală, o în
datorire patriotică...

Cu aceeași însuflețire și convin
gere. directorul întreprinderii fores
tiere de exploatare si transport 
(I.F.E.T.) din Tirgu-Secuiesc, ing. 
Silviu Tănase. ne-a vorbit, in con
tinuare. despre o interesantă expe
riență a colectivului de aici in ceea 
ce privește valorificarea complexă, 
superioară a masei lemnoase. Așa 
aflăm că în 1976, comparativ cu anul 
trecut, această unitate economică va 
reduce de la tăiere o importantă 
cantitate de masă lemnoasă. Respec
tiv. este vorba de o diminuare a tă
ierilor care echivalează cu economi
sirea a circa 290 ha de pădure. 
Pentru a compensa această reducere. ■ 
în întreprindere a fost stabilit un 
cuprinzător program de măsuri me
nite să asigure o rațională gospodă
rire și exploatare a pădurilor, lărgi
rea bazei de materii prime, prin
atragerea în circuitul industrial a 
unui volum sporit de lemn de lucru 
mărunt și deșeuri. Prin aplicarea 
acestor măsuri, volumul lemnului cu 
utilizări industriale va crește simți
tor. Bunăoară, la fag. aproape 90 la 
sută din totalul de masă lemnoasă 
exploatată va fi destinat prelucrării 
industriale, cu 6,7 la sută mai mult 
decit in anul trecut.

Cum se acționează în întreprindere 
pentru înfăptuirea acestor obiective ? 
Care sînt măsurile concrete ce vor 
asigura valorificarea complexă, su
perioară a masei lemnoase ?

— în primul rind. punem accentul 
pe generalizarea tehnologiei de ex
ploatare a arborilor cu coroană in 
toate parchetele, a precizat directo
rul întreprinderii. Pentru aceasta, 
încă din primele luni ale anului, la 
unitatea din Bodoc a fost pusă in 
funcțiune o platformă de nreindus- 
trializare : alte două vor fi date în 
folosință. în curînd. la unitățile din 
Tirgu-Secuiesc și Brețcu și încă una, 
la începutul lunii iulie, la Covasna. 
Concomitent, toate sectoarele de ac
tivitate au fost, și vor fi dotate cu 
mijloace moderne de transport, insta
lații cu cablu si despicătoare meca-

nice, iar pe platformele primare si pe 
cele de preindustrializare au fost re
partizați cei mai buni sortatori. lucră
tori cu o înaltă pregătire profesio
nală.

Care este eficiența acestei tehnolo-

nea Traian Magdu. responsabilul 
compartimentului de industrializare. 
Pentru aceasta, sectoarele de pro
ducție au fost dotate cu tocătoare, 
alte două fiind în nrobe tehnologice 
La fabricile din Tirgu-Secuiesc si din

Așa se poate obține in plus un volum de material 
lemnos echivalent cu 290 ha de pădure; ce arată 

experiența I. F. E. T. — Tîrgu - Secuiesc

gii 1 Iată cîteva cifre semnificative in 
acest sens :

• Prin îmbunătățirea sortării si 
prelucrarea mai judicioasă a mate
rialului lemnos, volumul lemnului 
de lucru va crește in acest an cu 
28 400 mc :

• Circa 12 000 mc lemn mărunt 
provenit din crengi, virfuri si resturi 
de exploatare, care in mare parte 
râmineau in pădure, vor ti întrebuin
țate 
alte 
vor 
loză

pentru obținerea mangalului, iar 
2 000 tone crengi de răsinoase 
fi expediate fabricilor de celu-

Economiile obținute Drtn redu-•
cerea prețului de cost, ca urmare a 
generalizării tehnologiei de exploa
tare a arborilor cu coroană, se vor 
ridica la peste 4 milioane lei.

Practic, urin tehnologia amintită 
se asigură utilizarea totală a lemnu
lui. valorificarea sa la un nivel su
perior. Și acestea sint numai cîteva 
din efectele concrete ale generali
zării acestei tehnologii. Concomitent, 
s-au creat condiții favorabile crește
rii gradului de mecanizare a nume
roase lucrări, ceea ce influențează 
pozitiv nivelul productivității muncii.

Dar la I.F.E.T. Tirgu-Secuiesc — 
după cum ne spunea Albert Ugron, 
președintele comitetului sindicatului — 
preocupările Drivind utilizarea com
plexă. superioară a masei lemnoase 
sint mult mai cuprinzătoare, se poa
te spune că ele vizează valorificarea 
chiar și a celei mai mărunte așchii 
de lemn. Ilustrative in acest sens 
sînt măsurile luate în depozitele fi
nale și pe platformele de Dreindus- 
trializare, in urma cărora o parte 
însemnată din lobdele care erau folo
site ca lemn de foc, acum sint prelu
crate in semifabricate pentru mobilă. 
După cum. printr-o selectare mai 
atentă a buștenilor s-a reușit să se 
realizeze o cantitate 
cherestea. Mai exact, ponderea lem
nului de foc obținut din bușteni a 
scăzut cu 30—40 la sută, în schimb a 
sporit producția de lemn pentru 
mobilă, lăzi ș.a.

— Un accent deosebit punem și ne 
valorificarea deșeurilor — ne sou-

importantă de

productivității muncii, în 
diminuării cheltuielilor de 
și obținerii a 172 mi- 

beneficii suplimentare.
an, siderurgiștii hunedo- 
livrat,

prezent. ------------------- —

oficiului, 
că fncasă- 
servicii au 

aproape trei

com- 
fost 

tova-

înmînarea Steagului roșu șl a Diplomei 
de onoare de unități fruntașe pe tară 
în întrecerea socialistă pe anul 1975

tetulul de partid al sectorului 1 
București. .

ELECTRO-
CRAIOVA, cu prile-

Steagului roșu și

Oituz. tn prezent, deseurile cu o 
lungime de peste 20 cm sint tocate 
și livrate Fabricii de P.A.L. din Co- 
vasna Tot la fabricarea plăcilor aglo
merate din lemn este folosit într-o 
măsură tot mai mare si rumegușul. 
De altfel, pe ansamblul întreprin
derii. deseurile de material lemnos 
sint acum utilizate industrial în pro
porție de 70 la sută.

Atari preocupări vizînd atragerea 
mai intensă a deșeurilor in circuitul

industrial trebuie considerate cu atit 
mai meritorii, cu cit la I.F.E.T.— 
Tirgu-Secuiesc ele sint însoțite de 
măsuri energice menite să contribuie 
la continua diminuare a acestora. 
Astfel, prin Înzestrarea fabricilor de 
cherestea și ajcelor de lăzi cu mini- 
gatere. la materialul lemnos debitat 
cu ajutorul lor. volumul deșeurilor 
ș-â redus cu 30—40 la sută. Cu 
aceeași insistentă se acționează Insă 
în întreprindere și pentru eliminarea 
pierderilor de material lemnos la ex
ploatare și prelucrare și pentru re
ducerea normelor de consum.

Orientate stăruitor spre asemenea 
obiective 
vului de 
roadele.
cest an,
ducția-marfă au fost depășite cu 1,1 
la sută, la productivitatea muncii cu 
1 la sută, iar comparativ cu aceeași 
perioadă 
lemnului 
dustriale, 
lemnoasă 
la sută.

majore, eforturile colecti- 
aici n-a intirziat să-și arate 
In primul trimestru din a- 
prevederile de plan la pro-

a anului trecut, ponderea 
de lucru, cu utilizări in- 
în volumul total de masă

2exploatată a crescut cu

Ilie ȘTEFAN 
TOMORI Gâza

cînd 
chemat la întrecere 
producătoare de energie electrică.

Pentru rezultatele obținute, colec
tivul întreprinderii a fost călduros 
felicitat de tovarășii Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R.. Nicolae O- 
niga, membru al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central ai 
U.G.S.R., Gheorghe Chiorean, ad
junct al ministrului energiei elec
trice, de reprezentanți ai centralei 
industriale, de alți participant!.

★
EXPLOATAREA MINIERA VUL

CAN, DIN BAZINUL VĂII JIU
LUI, unitate distinsă recent cu 
„Ordinul Muncii" . clasa I, a, pri
mit marți, în cadrul unei festi
vități, Steagul roșu și Diploma de 
onoare de unitate fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă pe anul 1975.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
ing. Emil Muru, directorul exploată
rii, a arătat că minerii de la Vulcan 
au sporit în anul trecut productivi
tatea valorică cu 11 000 lei pe lucră
tor. reușind să realizeze o producție 
globală suplimentară în valoare de 
2 288 000 lei, să extragă în plus 66 500 
tone cărbune.

Colectivul minei a fost felicitat 
pentru rezultatele remarcabile obți
nute de tovarășii Ilie Radulescu, se
cretar al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., Ion Mineu, adjunct 
ăl ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, directorul general a) Cen
tralei cărbunelui Petroșani, și Petre 
Furdui. președintele comitetului Uni
unii sindicatelor din ramura minieră, 
geologie și energie electrică.

★
Marți, la REȘIȚA, a avut loc festi

vitatea de decernare a Steagului roșu 
și a Diplomei de onoare de unitate 
fruntașă pe țară pentru locul I in 
întrecerea socialistă pe 1975 COM
BINATULUI SIDERURGIC din lo
calitate. Ing. Constantin Savu. di
rectorul combinatului, a subliniat 
contribuția siderurgiștilor reșițeni 
la sporirea producției de metal 
a patriei, arătind că numai in 
anul trecut aceștia au elaborat în 
plus mai mult de 165 900 tone 
de fontă, oțel, laminate și alte pro
duse. în același timp âu fost 
asimilate noi mărci de oțeluri și 
sortimente de laminate. Economiile 
de materii prime,' combustibil și e- 
nergie înregistrate în producție s-au 
ridicat la peste 31 milioane lei.

Pentru succesele înregistrate în 
muncă, colectivul combinatului a 
felicitat de tovarășii Trandafir 
cîrlă, prim-secretar ăl Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R., 
Constantin Mîndreanu, secretar al

★
Rezultatele deosebite în producție, 

care au situat colectivul ÎNTRE
PRINDERII DE COLORANȚI „CO- 
LOROM" DIN ORAȘUL CODLEA 
pe locul I în întrecerea socialistă pe 
1975 au fost înfățișate pe larg celor 
prezenți, in cadrul unei adunări fes
tive, de ing. Vârtolomei Victor, di
rectorul unității. A fost reliefat, în
tre altele, faptul că utilizarea la in
dici superiori a instalațiilor, folosirea 
integrală a timpului de lucru au 
permis chimiștilor de aici să spo
rească productivitatea muncii in 
cursul anului trecut cu 5.8 la sută. 
Bilanțul consemnează, totodată, o 
economie de peste 5 500 tone combus
tibil. precum și îmbogățirea gamei 
sortimentale cu 59 de produse noi.

Chimiștii unității au fost felicitați 
de tovarășii Virgil Trofin. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R.. Ion Anghelescu, ad
junct al ministrului industriei chimi
ce, și de Larisa Munteanu. secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

★
La baza succeselor care au situat 

ÎNTREPRINDEREA TEXTILA „OL
TUL" DIN SF. GHEORGHE pe locul 
I în întrecerea socialistă desfășurată 
în 1975 a stat traducerea în prac
tică a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lu
cru efectuate aici, a arătat directorul 
fabricii, Heghi Zoltan. Astfel, mun
citorii, inginerii și tehnicienii între
prinderii au depășit in anul trecut 
sarcinile de plan cu 3,8 Ia sută, pre
cum și angajamentele asumate, au 
lărgit considerabil gama sortimente
lor, ceea ce le-a permis Să livreze 
pieței interne și partenerilor din cele 
15 țări cu care întrețin relații comer
ciale cantități sporite de țesături.

Colectivul fruntaș a fost felicitat 
cu acest prilej de tovarășii Ferdinand 
Nagy, prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., Con
stantin Popescu, adjunct al ministru
lui industriei ușoare, de reprezen
tanți ai uniunii sindicatelor de ra
mură.

între altele, 
prestații ți 
trecut cu

lei peste volumul pla
nificat. Baza ma
terială s-a îmbo
gățit cu noi hote
luri ți unități da 
alimentație publi
că. Ca urmare » 
preocupărilor în
tregului colectiv, 
au fost îmbunătă
țite continuu ser
viciile, atît în ho

teluri, ctt ți în restaurante. Așa 
se explică faptul că nu s-a Înregis
trat nici o sesizare de la cei 300 000 
de oaspeți găzduîți de unitățile O.N.T. 
Carpati. bine cunoscute ți apreciata 
de turiști.

Colectivul a fost felicitat de Uie 
Voicu, prim-adjunct al ministrului 
turismului, ți Ana Murețan, președin
ta Uniunii sindicatelor din comerț, 
cooperație și turism.

♦
Locul I în întrecerea socialistă din

tre institutele de cercetări ți proiec
tări tehnologice a fost ocupat de IN
STITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRO
IECTĂRI AUTOMATIZĂRI DIN 
BUCUREȘTI.

În cuvintul său de la festivitatea 
care a avut loc cu prilejul decernării 
distincțiilor, ing. Marcel Sîrbu. di
rectorul institutului, a relevat că cea 
mai mare parte din cele 690 de lu
crări elaborate în 1975 au fost des
tinate realizării unor importante o- 
biective ale economiei naționale — 
rafinării de petrol, combinate chimice, 
termocentrale, fabrici de ciment, fa
brici de mașini-unelte. în 
nului trecut, sarcinile la 
ția globală ți marfă 
depășite cu 11 la sută, iar 
ficii — cu 61 la sută.

Colectivul de proiectanți

cursul a- 
produe- 

au fost 
la bene-

Colectivul de proiectanți a foșt fe
licitat. cu. acest prilej, de Alexandru 
Necula, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Petre 
Stefănescu. președintele Uniunii sin
dicatelor din metalurgie și construc
ții de mașini, de alți participant! la 
festivitate.

fost 
Co

★
Bilanțul prezentat de ing. Mircea 

Corlătian, directorul ÎNTREPRINDE
RII DE INDUSTRIALIZARE A LAP
TELUI CLUJ, la adunarea festivă 
prilejuită de decernarea distincțiilor, 
a reliefat faptul că în anul 1975 pla
nul producției globale.a fost depășit 
cu 4,9 milioane lei ca urmare a creș
terii simțitoare a productivității 
muncii. Succese de seamă s-au obți
nut pe seama diversificării produse
lor. care au dobindit o tot mai bună 
apreciere din partea consumatorilor. 
Prevederile planului de export pe 
anul trecut au fost realizate cu o 
lună și jumătate mai devreme, iar la 
fondul pieței 
pășite cu 3.6 
astfel o mai 
populației cu . . _____

Muncitorii întreprinderii au fost 
felicitați pentru succesele înregistra
te de tovarășii Mihai Marina, secre
tar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., și Peter Ileana, vicepreședin
tă a Consiliului

sarcinile au fost de- 
lă sută, asigurindu-se 
bună aprovizionare a 
produse lactate.

Central al U.G.S.R.
★

adunarea festivăPrezentind la __
principalele realizări ale TRUSTU
LUI DE CONSTRUCȚII INDUS
TRIALE DIN MUNICIPIUL GHEOR
GHE GHEORGHIU-DEJ. ing. Mircea 
Dascălu, directorul unității, a arătat 
că în anul trecut au fost puse în 
funcțiune 37 capacități de producție

♦
• în întrecerea socialistă dintre In

stitutele de proiectare ale consiliilor 
populare, pe primul loc s-a situat co
lectivul INSTITUTULUI JUDEȚEAN 
DE CERCETARE ȘI PROIECTARE 
CLUJ. Prezentînd activitatea rodnică 
desfășurată în 1975. tovarășul Flaviu 
Bizo. directorul institutului, a subli
niat că realizarea sarcinilor de plan a 
fost conjugată cu preocuparea per
manentă pentru ridicarea calității și 
eficientei economice a lucrărilor. în 
această perioadă, unitatea a’executat 
1 336 lucrări, dintre care 169 le-a pre
dat înainte de termen. Soluțiile mo
derne adoptate in proiectare, strînsa 
colaborare cu beneficiarii și execu- 
tanții proiectelor au condus, alături 
de alte avantaje, la importante eco
nomii de materiale.

Cu prilejul decernării distincțiilor, 
colectivul institutului a fost felicitat 
de tovarășul Ștefan Mocuța. prim-se- 
cretăr al Comitetului 
ăl P.C.R., de membri 
uniunii sindicatelor pe

★
într-o atmosferă de 

suflețire. participanții 
au adresat telegrame COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI. TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
prin care exprimă cele mai vii 
mulțumiri pentru înaltele distinc
ții ce le-au fost acordate, ho- 
tărirea de a face totul pentru ca 
și în acest an, în întregul cincinal 
1976—1980, să obțiriă succese și mai 
mari. Totodată, reprezentanții oame
nilor muncii din unitățile fruntașe 
și-au manifestat entuziast atașa
mentul lor deplin față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului. angajîndu-se să nu precupe
țească nici un efort pentru înfăptui
rea exemplară a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al P.C.R., pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră.

județean Cluj 
ai conducerii 
ramură.

puternică in
ia festivități

(Agerpres)

Din agenda activității sociale a sindicatelor
Grijă permanentă fată de nevoile

oamenilor muncii
Sugestive, în ce privește desfășura

rea unei susținute activități pe plan 
social, sint eforturile depuse de sin
dicatele din județul Dîmbovița pentru 
trimiterea in stațiunile de odihnă și 
tratament a unui număr mereu mai 
mare de angajați, dintre care nume
roși sint cei ce beneficiază de bilete 
cu preț redus. în cincinalul recent în
cheiat. aproape 35 000 de oameni al 
muncii din județ au plecat în stațiu
nile balneo-climatice, la munte și la 
mare, cu asemenea bilete.

O atenție deosebită se acordă ma
terializării indicațiilor conducerii de 
partid și de stat cu privire la asigu
rarea și îmbunătățirea condițiilor de 
masă din cantinele-restaurant înfiin
țate în întreprinderile industriale și 
agricole. Pe platformele industriale 
din Tirgoviște, Găești, Titu și Moreni 
au fost construite, de exemplu, can
tine noi, modern utilate. La ora 
actuală, in întreprinderile indus
triale, pe șantierele, in I.A.S.-urile și 
S.M.A.-urile din 
32 de cantine și 
precum și 46 de 
iau masa zilnic, 
bile, peste 32 000 de angajați’.

îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale femeilor muncitoare con-

județ funcționează 
cantine-restaurant, 

microcantine, unde 
la prețuri convena-

de 
cu 
In

o preocupare 
Concomitent 
social luate 
se asigura ma-

stituie, de asemenea, 
seamă a sindicatelor, 
măsurile de ordin 
întreprinderi, spre a 
melor angajate în producție condiții 
cit mai bune de îngrijire a copiilor, 
la Tîrgoviște, Fieniși Moreni au fost 
date în folosință nOi creșe și gră
dinițe. '

In grija sindicatelor — pentru bună 
Întreținere și gospodărire — se află 
și cele 18 cămine 
construite în județ 
după cum lor le vor 
cele 4 cămine noi, 
curînd in folosință.
4 500 de locuri. La realizarea acestor 
cămine, membrii de sindicat au adus 
o importantă contribuție prin muncă 
patriotică.

Activitatea cultural-educativă și 
sportivă constituie, la rindul său. un 
obiectiv important al activității sin
dicatelor. Din fondurile puse la dis
poziție de U.G.S.R., de exemplu, a 
fost construită in municipiul Tirgo- 
viște Casa de Cultură a sindicatelor. 
Cuprinzind o sală de spectacole cu 
650 de locuri și alta, pentru diverse 
activități, cu 125 de locuri, o biblio
tecă cu peste 5 900 de volume, „Casa 
tehnicii", cercuri aplicative pentru

adulți și copii, clubul „Femina" etc., 
casa de cultură desfășoară o activi
tate foarte diversă, care reunește zil
nic un mare număr de participanți. 
Tot cii ajutorul fondurilor puse la dis
poziție de sindicate a fost extins clu
bul petroliștilor din Moreni, con- 
struindu-Se o sală de spectacole cu

700 de locuri, teatru de vâră. Spații 
pentru activitatea cercurilor tehnico- 
aplicative. Un amănunt semnifi
cativ : numai anul trecut, sindi
catele din județul Dîmbovița ău chel
tuit peste 1 milion Iei pentru procu
rarea de inventar cultural. (Maria 
Baboi an).

dezvoltă baza materială

de nefamiliști, 
în ultimii ani, 

fi încredințate și 
ce se vor da in 
toate însumînd

a activității
organizațiilor de 

din întreprinderile

culturale
Sub conducerea 

partid, sindicatele 
Și instituțiile județului Argeș acordă 
O grijă deosebită creșterii gradului de 
calificare al angajaților din toate sec
toarele de activitate, conform rit
mului rapid de dezvoltare a dotărilor 
tehnică și sarcinii de a asigura o efi
ciență sporită noilor unități econo
mice. Numai intre anii 1974—1975, prin 
școli profesionale, cursuri de scurtă 
durată, ucenicie la locul de muncă, au 
fost pregătiți 43 000 de angajați. în 
același timp, pentru asigurarea de 
condiții eficiente de protecție a mun
cii. sindicatele au cheltuit 120 mili
oane lei. acest efort material fiind 
întregit și de măsuri eficiente de in
tensificare a controlului, de respecta
re a regulilor de protecție a muncii 
și de îmbunătățire a agitației vizua
le în acest domeniu.

La capitolul condiții de viață sînt 
de consemnat obiectivele sociale con
struite din fondurile sindicatelor, intre 
care 150 de. cantine de întreprindere, 
la care servesc masa zeci de mii de 
angajați. 49 de cămine pentru nefa
miliști, măi multe creșe cuplate cu 
grădinițe. în anii 1974—1975 au bene
ficiat de trimiteri la odihnă și trata
ment în complexele sanatoriale circa 
25 000 de oameni ai muncii și membri 
ai familiilor acestora.

Munca politică și cultural-educativă 
pe care o desfășoară sindicatele este- 
susținută de o bază materială mereu 
în creștere, constind între altele din 
6 cluburi muncitorești și două case 
de cultură, la Pitești și Cîmpuluhg. 
toate dotate cu săli de spectacole și 
conferințe, biblioteci al căror fond de 
carte Se ridică la suma de 16 milioa
ne lei etc. Aici se organizează zilnic

programe , culturale simpozioane, 
dezbateri, recitaluri de poezie și cin- 
tece ; funcționează cercuri de tehni
că și electrotehnică, muzică, cineclu- 
buri pentru cultivarea de aptitudini 
și deprinderi a gustului pentru teh
nică și frumos.

Tot pentru educarea oamenilor 
muncii, sindicatele întreprind valo
roase acțiuni cu caracter de masă : 
trimiterea de brigăzi științifice la că
minele de nefamiliști, organizarea 
de expoziții, vitrine și recenzii prin 
care este popularizată cartea tehnică 
și beletristică, inițierea de consfătuiri 
cu inovatorii, de spectacole dedicate 
fruntașilor In producție.

în întimpinârea apropiatului con
gres al U.G.S.R.. consiliul județean al 
sindicatelor a deschis la casa sa de 
cultură din Pitești două expoziții de
dicate fruntașilor in producție și ino
vatorilor. Numai de la întreprinderea 
de autoturisme din Pitești sînt pre
zente aici 486 de portrete de munci
tori și Specialiști, printre cei mai sta
tornici numărindu-se strungarul 
Gheorghe Păleșu ți lăcătușul Emilian 
Cucu. Dintre inovatori se remarcă 
inginerii Dionisie Dobra și Ion Grun, 
tehnicienii Traian Bădescu și Gheor
ghe Șerban. de la întreprinderea de 
textile din PitCțti. care împreună au 
realizat un dispozitiv de reducere a 
uzurii utilajelor de țesut prin care se 
aduce o economie anuală de 400 000 
lai si multi alții. (Gh. Cirsiea).
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL, LEOPOLD SEDAUISENGHDH
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Leopold Sedar Senghor

(Urmare din pag. I) 
cîteva zile pe care le veți petrece 
in țara noastră veți avea posibilita
tea să cunoașteți unele din aceste 
realizări sau, ca să fiu mai exact — 
deoarece ați mai vizitat România — 
să cunoașteți și alte realizări ale po
porului român. Desigur, facem efor
turi mari pentru a lichida starea de 
înapoiere de la care am pornit. Am 
obținut, este drept, unele realizări 
pe această cale, dar noi concepem 
socialismul ca o societate capabilă să 
satisfacă din plin necesitățile mate
riale ale omului și, totodată, ca o 
societate care să asigure participarea 
activă a tuturor cetățenilor la condu
cerea vieții economico-sociale, în 
toate domeniile. Aceasta este ceea 
ce noi numim. în România, o dezvol
tare largă a democrației socialiste.

în același timp, societatea pe care 
o edificăm presupune imprimarea 
unui curs puternic dezvoltării știin
ței și culturii — care constituie de 
altfel factori determinanți ai progre
sului întregii noastre societăți. Cu 
atît mai mult cu cit trăim într-o 
epocă de mari cuceriri ale științei, de 
afirmare puternică a capacității 
omului de a fi stăpîn pe legile natu
rii, ale dezvoltării sociale și de a le 
pune în slujba sa.

Dorim ca socialismul pe care-1 
edificăm să fie caracterizat prin- 
tr-un înalt umanism revoluționar — 
înțelegînd prin aceasta lichidarea ori
cărei inegalități și asupririi omului 
de către om, realizarea unor aseme
nea relații sociale în care omul să 
fie pe deplin stăpîn pe destinele sale, 
pe tot ceea ce se făurește în socie
tate. Știm că pentru a ajunge la o 
asemenea dezvoltare multilaterală 
trebuie să depunem încă eforturi 
mari. Dar avem ferma convingere că 
pe drumul pe care am pornit vom 
reuși să obținem noi și noi succese 
și că vom ajunge la această socie
tate pe care noi o numim societatea 
socialistă multilateral dezvoltată.

Cunoaștem preocupările dumnea
voastră îndelungate pentru libertatea 
și bunăstarea poporului senegalez. 
Poate că și datorită acestui fapt în- 
tilnirile și convorbirile pe care le-am 
avut pînă acum au dus la stabilirea- 
unor relații prietenești și au deschis 
calea unei colaborări active între 
cele două țări. Desigur, România se 
pronunță și realizează o colaborare 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială ; dar nu putem să 
nu recunoaștem că atunci cînd întîl- 
nim șefi de stat, conducători de 
partide, oameni politici progresiști 
înțelegerile noastre se realizează 
mult mai repede. De altfel, știu \că 
dumneavoastră vă pronunțați, de ase
menea, pentru o dezvoltare spre so
cialism a Senegalului. Fără îndoială, 
fiecare popor va trebui să-și reali
zeze acea societate și în asemenea 
forme care să corespundă tradițiilor, 
istoriei și dorințelor sale. Esențial 
este însă de a se făuri o societate a 
dreptății sociale care să asigure po
porului, oamenilor bunăstarea și fe
ricirea. Este necesar, totodată, ca și 
pe plan internațional să colaborăm 
tot mai strîns pentru a lichida vechea 
politică de dominație, pentru o poli
tică nouă, de egalitate deplină între 
toate națiunile. Dumneavoastră, dînd 
tocmai un asemenea înțeles progre
sist dezvoltării poporului senegalez. 
ați redat aceasta și în versuri, în lu
crările dumneavoastră — și aș dori 
să citesc cîteva din aceste versuri 
care mi se par foarte semnificative. 
Semnificative pentru felul de a în- 
țelege^ rolul poporului în dezvoltarea 
societății, necesitatea ca oamenii po
litici să servească poporul și numai 
poporul, iar poeții să cînte poporul și 
numai poporul. Cred că am înțeles 
bine că acesta este sensul versurilor 
dumneavoastră :

„Noua noastră noblețe nu înseam
nă a stăpîni poporul, ci a fi ritmul 
și inima lui...

Nu de-a fi cap mulțimii, ci, mai 
ales, gura și trîmbița sa...

Cine-ar putea să vă cînte, dacă nu 
fratele vostru de arme, fratele vos
tru de singe".

Iată de ce, într-adevăr, dumnea
voastră. unul din poeții renumiți ai 
Africii și, aș putea spune, unul din
tre poeții de seamă ai lumii, v-ați 
plasat în fruntea luptei pentru eli
berare națională, pentru progres, 
pentru libertatea poporului.

Desigur, trăim într-o lume în con
tinuă schimbare. Toate transformă
rile care au loc întăresc convingerea 
că viitorul aparține acelora care se 
pronunță pentru o lume a dreptății 
sociale, a egalității între popoare, a 
respectului independenței și suve
ranității naționale, pentru pace trai
nică și colaborare activă între na
țiuni. Fără îndoială că realizarea 
unei lumi mai drepte și mai bune 
presupune unitate, luptă hotărîtă din 
partea tuturor acelora care se pro
nunță pentru progres. Nu putem să 
uităm nici un moment că în lume 
mai sînt forțe care pot să pună în 
pericol pacea, să amenințe indepen
dența și suveranitatea popoarelor. 
Dar noi avem ferma convingere că, 
acționînd cu fermitate și unite, 
popoarele, forțele progresiste de 
pretutindeni pot asigura triumful 
politicii noi în lume.

Noi, în Europa, sîntem acum preo
cupați de realizarea în viață a ho
tărârilor Conferinței de la Helsinki.

Sosirea în
(Urmare din pag. I)

La ora 15 aeronava a aterizat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au urat un 
cordial bun sosit in țara noastră pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor și 
doamnei Colette Senghor.

Președintele Leopold Sedar Sen
ghor a prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe Adrien Senghor, minis
trul dezvoltării rurale și hidraulicii, 
Louis Alexandrenne, ministrul dez
voltării industriale și mediului în
conjurător, Alioune Săne, ministrul 
culturii, Amadou Bouta Gueye, vice
președinte al Adunării Naționale, 
Moustapha Niasse, directorul cabine
tului președintelui republicii, pe ce
lelalte persoane oficiale care îl înso
țesc în vizita sa în țara noastră.

în continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii militare a prezentat 
onorul. Au fost intonate apoi im
nurile de stat ale celor două țări, iar 
In semn de salut s-au tras 21 sal
ve de artilerie. Cei doi președinți au 

Nu aș putea să nu menționez faptul 
că deja unii ar dori — se pare — 
să uite semnăturile de pe aceste do
cumente. Tocmai de aceea România 
se pronunță cu fermitate pentru rea
lizarea în viață a acestor documente, 
pentru o politică de pace, de dezan
gajare militară, pentru transforma
rea Europei într-un continent al co
laborării și păcii. Și aceasta nu 
interesează numai popoarele din 
Europa, ci toate popoarele lumii, nu 
numai pentru rolul important pe 
care Europa îl are în continuare în 
viața internațională, dar și pentru 
interdependența tot mai strînsă între 
diferite continente, între toate na
țiunile lumii.

Am sprijinit activ lupta popoa
relor africane pentru independență, 
mișcările de eliberare națională din 
coloniile portugheze. Am salutat vic
toria pe care acestea au obținut-o 
prin proclamarea independenței lor 
naționale. Mai sînt încă probleme de 
soluționat in Africa, in primul rînd 
problema Rhodesiei, a Namibiei și 
Africii de Sud. De asemenea, sînt 
încă probleme deosebite legate de 
consolidarea independenței și suve
ranității naționăle, de asigurarea pro
gresului economico-social. România 
dezvoltă larg colaborarea cu toate 
popoarele africane care duc o ase
menea politică. Am dori ca relațiile 
dintre România și Senegal să joace 
un rol mai activ în această direcție.

Sîntem, desigur, preocupați de si
tuația din Orientul Mijlociu. Con
siderăm că trebuie intensificate e- 
forturile pentru a se ajunge la o 
pace dreaptă și trainică în această 
regiune, care presupune retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate și soluționarea problemei pa- 
lestinene, inclusiv a formării unui 
stat palestinean independent și, de
sigur, realizarea unor asemenea re
lații care să garanteze suveranitatea 
și integritatea teritorială a tuturor 
statelor din această zonă.

Sîntem, de asemenea. preocupați 
de rezolvarea cît mai grabnică a 
problemei cipriote, de soluționarea 
problemelor litigioase dintre state 
pe calea tratativelor pașnice.

Acordăm o mare atenție proble
melor lichidării subdezvoltării. Româ
nia, ca țară socialistă și, în același 
timp, ca țară în curs de dezvoltare, 
este interesată direct în crearea noii 
ordini economice internaționale. Aș 
dori să folosesc acest prilej pentru 
a exprima încă o dată mulțumirile 
noastre pentru sprijinul pe care Se
negalul l-a acordat României în ve
derea intrării în grupul țărilor in 
curs de dezvoltare. Dorim, ca țările 
în curs de dezvoltare să acționeze 
într-o colaborare tot mai strînsă, să 
se sprijine reciproc in asigurarea 
progresului lor economic și social și 
pentru realizarea noii ordini econo
mice internaționale.

Problemele multiple pe care le are 
de soluționat omenirea cer participa
rea activă a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea lor, la activitatea 
internațională. în acest cadru apre
ciem că trebuie să facem totul pen
tru ca Organizația Națiunilor Uni
te, alte organisme internaționale să 
aibă un rol tot mai activ în soluțio
narea acestor probleme. Este tot mai 
evident că nici o problemă nu se 
poate soluționa astăzi în detrimentul 
vreunui popor sau fără participarea 
și acordul fiecărui popor. Schimbă
rile care s-au produs in lume de
monstrează cu putere că atunci cînd 
un popor este hotărit să-și asigure 
independența nu există nici o for
ță în lume să-l poată împiedica. 
Fără îndoială că lupta cere jertfe ; 
și poporul român a dât jertfe în 
lupta sa pentru independență, ca și 
poporul senegalez. Știm ce jertfe 
mari au dat poporul vietnamez și 
multe alte zeci și zeci de popoare. 
Dar nici o jertfă nu este prea mare 
atunci cînd un popor își apără li
bertatea și demnitatea.

Cu aproape 100 de ani în urmă, 
sau poate ceva mai mult, un poet 
român spunea :
„Decît să trăiești în genunchi, 
Mai bine să mori în picioare".

într-adevăr, nici un popor nu a 
vrut și nu va dori să trăiască în 
genunchi, plecat. Și tocmai aceasta 
ne dă garanția că viitorul aparține 
popoarelor care; doresc să fie libere 
și independente. «

Domnule președinte,
în toată această activitate interna

țională tumultuoasă s-a realizat o 
colaborare strînsă între țările noas
tre. Am deplina convingere că vizita 
dumneavoastră va contribui la reali
zarea unor acorduri și înțelegeri care 
să așeze pe o bază nouă și trainică 
colaborarea bilaterală, cît și interna
țională dintre țările noastre.

Cu această convingere, și avînd în 
vedere că această colaborare va servi 
atît popoarelor noastre, cît și cauzei 
păcii internaționale, doresc să toas
tez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, a doamnei Sen- 
ghor ;

— pentru progresul și bunăstarea 
poporului senegalez prieten ;

— pentru dezvoltarea prieteniei și
colaborării dintre România și Sene
gal 1 , ,— pentru colaborare și pace în 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, • 
tuturor ! (Aplauze).

Capitală
trecut în revistă garda de onoare. A 
urmat prezentarea personalităților 
române și a șefilor misiunilor diplo
matice.

Numeroși bucureșteni, veniți la ae
roport, precum și tineri din Republi
ca Senegal care studiază în Româ
nia au participat cu însuflețire la 
reintîlnirea dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor, 
au aclamat pentru întărirea priete
niei și colaborării multilaterale din
tre țările și popoarele noastre.

în această ambianță revelatoare 
pentru relațiile trainice româno- 
senegaleze, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Lâopold Sedar Senghor 
au părăsit aeroportul, intr-o mașină 
escortată de motocicliști. Mii de lo
cuitori ai Capitalei au întîmpinat cu 
sentimente de profundă stimă pe cei 
doi șefi de stat. Din mașina deschi
să, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor au răspuns 
cu cordialitate aplauzelor îndelungi 
și semnelor de prietenie ale mul
țimii.

(Urmare din pag. I)

Privind într-adevăr la bogățiile în 
oameni mari am găsit alături de 
eroii dumneavoastră — și mă gin- 
desc la Ștefan cel Mare, la Mihai 
Viteazul și mulți alți viteji — biologi 
ca Victor Babeș și Nicolae Pău- 
lescu, fizicieni ca Dragomir Hurmu- 
zescu, chimiști precum Ilie Murgu- 
lescu, matematicieni ca Gheorghe 
Vrinceanu, doctori precum Ana 
Aslan. Nu aș fi complet, dacă nu aș 
cita între savanți pe academician 
Elena Ceaușescu, doctor în chimie, 
care exercită în prezent funcția de 
director general al Institutului cen
tral de cercetări chimice din Bucu
rești și pentru care noi avem o 
foarte mare admirație.

Printre scriitori, mă voi mulțumi 
să-i citez pe cei care îmi plac cel 
mai mult, și anume Mihai Eminescu, 
Nicolae Iorga și Lucian Blaga. Cul
tura dumneavoastră română este atit 
de dinamică incit compatrioții dum
neavoastră îi păstrează marca pînă 
la descendenți, chiar după ce au pă
răsit pămîntul românesc. Nu voi lua 
drept exemplu decit pe scriitorii 
așa-numiți francezi, de origine ro
mână, care se numesc Panait Istrati, 
Eugen Ionescu, Sami Rosenstoc, cu
noscut mai ales sub numele de Tris
tan Tzara, al dărui fiu este un sa
vant atomist. Aș greși dacă l-aș 
uita pe Constantin Brâncuși, care și-a 
pus pecetea pe școala de la Paris. 
Dar ce înseamnă pentru noi cultura 
românească despre care am vorbit 
mai înainte ? Ca oricare cultură, ea 
constituie spiritul unei civilizații, ea 
este reacția subiectului față de obiect, 
de la homo romanus față de mediul 
său înconjurător spațio-temporal, 
față de mediul său înconjurător nu 
numai geografic și istoric, ci mai 
ales etnic. Și dacă voi da crezare u- 
maniștilor contemporani, cultura ro
mânească este simbioza vigorii geto- 
dacice cu rațiunea română matu
rizată în armonie și în respect re
ciproc. Ea se traduce printr-un „ro
mantism dominat" — pentru a fo
losi cuvintele lui Andre Gide — 
printr-un echilibru care este bineîn
țeles victoria subiectului asupra 
obiectului, dar și asupra lui însuși. 
Victoria asupra „tensiunii dramatice" 
care caracterizează pe român și pe 
care noi o regăsim, domnule pre
ședinte, în seninătatea surîsului dum
neavoastră.

Dacă renașterea in țara dumnea
voastră coboară la Petru Cercel, însă 
acela care a definit cel mai bine, la 
începutul secolului al 18-lea. ceea 
ce trebuie să fie numit umanismul 
românesc a fost Dimitrie Cantemir : 
..Am făcut din tine nu un sclav, ci 
stăpinul lumii. Iată de ce trebuie 
s-o domini și nu să te lași dominat 
de ea !“.

Pînă la dumneavoastră, domnule 
președinte, evocindu-i pe Petru Ma
ior și Budai Deleanu, intîlnim ace
lași accent pus pe subiect, pe reflec
ție, pe acțiune în fața obiectului. 
Am mai notat și o altă trăsătură, și 
anume importanța acordată in me
toda dialectică valorilor spirituale în 
aceeași măsură ca și valorilor materi
ale, de unde trebuie să se pornească, 
bineînțeles. Tocmai acest dublu ac
cent m-a impresionat în vara tre
cută cind am recitit principalele 
dumneavoastră lucrări. Nu voi cita 
din ele aici decît cîteva rinduri scri
se de dumneavoastră în 1965 și care 
afirmă esențialul : Socialismul tre
buie să creeze asemenea condiții in
cit omul, stăpîn al mijloacelor de 
producție, creator al tuturor valori
lor materiale și spirituale, să fie în
tr-adevăr in centrul atenției, să de
țină rolul principal în societate, să 
se bucure și să beneficieze de drep
turile și de libertățile adevăratei de
mocrații socialiste, premisă funda
mentală a deplinei înfloriri a perso
nalității umane.

Domnule președinte,
Iată-ne, deci, pornind de la renaș

terea europeană cu aspectul său ro
mânesc pentru a ajunge la socialism. 
Meritul dumneavoastră, al dumnea
voastră și al Partidului Comunist 
Român este acela de a fi făcut o 
lectură românească a socialismului 
științific, mai bine zis a textelor 
fundamentale ale lui Karl Marx și 
Friedrich Engels.

Așa cum a spus Lenin, Marx nu 
a pus decît piatra unghiulară a edi
ficiului, adică principiile. Nouă ne 
rămîne, prin practica teoretică și 
practica trăită, să construim pe a- 
ceastă bază solidă toate etajele edi
ficiului, ținînd seama de . realitățile 
noastre, atît naționale, cît și conti
nentale. Este exact ceea ce dumnea
voastră ați făcut atît de bine, grație 
valorilor specifice ale românității. 
Ați pus accentul pe esențial, esen
țialul pe care dogmaticii au tendința 
să-1 uite. Esențial este, pe de 
o parte, folosirea dinamică a des
coperirilor celor mai moderne ale 
științei și tehnicii pentru a face să 
crească producția de bunuri și de 
servicii, și, pe de altă parte, drep
tatea socială. Dar, înainte de toate, 
esențial este faptul că omul — și mă 
refer la omul integral — este văzut 
ca factor activ și scop final al între
gii dezvoltări. In orice caz, am im
presia că acesta este socialismul pe 
care îl înfăptuiți în România, unde 
noi găsim exemple fecunde pentru 
țările din lumea a .treia, lume in ca
drul căreia ne găsim și noi.

Ceea ce frapează înainte de toate 
pe cititorul atent al indicatorilor 
economici ai României este rapidi
tatea creșterii producției. Astfel, în 
25 de ani, din 1949, anul primului 
plan, pînă în 1973, producția indus
trială a crescut de 33 de ori, iar pro
ducția agricolă a crescut cu 350 la 
sută. Tot așa, din 1950 pînă în 1975, 
venitul pe cap de locuitor a crescut 
de la 100 la 800 de dolari.

Rațiunea prcăundă a acestui „mi
racol", cum unii au numit acest salt 
înainte, rezidă in faptul că in Româ
nia socialistă omul a fost pus in va
loare grație dezvoltării educației și 
instrucției, a culturii in general. 
Căci nu există miracol in economie. 
Noi înșine știm aceasta. Mă gîndesc, 
îndeosebi, la invățămintul de 10 ani 
obligatoriu, la dezvoltarea, pe de o 
parte, a științei, și, pe de altă parte, 
a învățămîntului tehnic, in cadrul 
căruia, pentru o mai bună pregă
tire profesională, se asigură Îmbina

rea teoriei cu practica. Aceasta este 
metoda pe care o regăsim în cele 51 
de institute din cele 18 centre uni
versitare ale dumneavoastră. Si 
aceasta nu este totul. Voi n-ați fă
cut precum dogmaticii, ale căror lo
zinci produc atitea pagube economice 
în lumea a treia, nu ați aplicat for
mule care ar fi bune pentru orice. 
Voi ați animat totul din interior, 
stimulînd inițiativele creatoare, pen
tru a folosi o expresie a dumnea
voastră. Dumneavoastră ați unit, 
potrivit unei dialectici vii — și aceas
ta este esența însăși a dialecticii — 
descentralizarea economică cu crea
rea de combinate, cointeresarea ma
terială și grija față de rentabilitate 
cu rigoarea etică în căutarea adevă
rului.

Și astfel, ajungem Ia dreptatea 
socială, care, o dată mai mult, este 
însuși socialismul științific. Așa 
cum a afirmat un economist bine
cunoscut, nu există dreptate socială 
în sărăcie, nu se poate concepe drep- 
tate socială fără o abundență de 
bunuri care să fie repartizate. Am 
arătat mai înainte, prin cîteva cifre, 
dinamismul producției dumneavoas
tră. îmi vor fi suficiente doar două 
cifre pentru a sublinia progresele 
remarcabile ale dreptății sociale în 
România, unde evantaiul salariilor și 
pensiilor, care, între cele două 
războaie, se caracteriza prin cele mai 
mari extreme în Europa, a fost adus 
la proporția de 1—5. Eu nu cunosc 
un raport mai echitabil astăzi pe con
tinentul dumneavoastră. Și revin, 
astfel, la grija față de om, care consti
tuie preocuparea majoră a României 
socialiste, unde dumneavoastră rămî- 
neți fideli umanismului lui Karl 
Marx. Pentru Marx, într-adevăr, ceea 
ce constituia tinerețea eternă a artei 
grecești a fost tocmai faptul că ea 
a ieșit din fantezia populară, cum 
scria el în „Contribuție la critica e- 
conomiei politice", adică din ima
ginația creatoare a poporului. De 
aici, noul impuls dat artelor și lite
relor de către România socialistă și, 
înainte de toate, creației populare. 
Mă gîndesc, printre alte realizări, la 
cele 7 739 cămine și case de cultură, 
la cele 8 042 biblioteci publice. 
Acordînd*  o asemenea importanță 
culturii, îndeosebi culturii de masă, 
cum este teatrul și cinematograful, 
rămîneți totdeauna fideli gîndirii lui 
Marx. care, într-o operă postumă din 
tinerețe, a cărei idee nu a fost nici
odată renegată, ne spune că numai 
după satisfacerea nevoilor primare, 
cum sînt hrana și locuința, omul 
poate să se dedice creației, urmind 
legile frumosului.

Domnule președinte,
Dacă am vorbit atîta despre 

România socialistă, fiică a istoriei, 
și îndeosebi despre cultura sa, nu am 
făcut-o atît pentru voi românii des
pre care am aflat tot ce v-am spus, 
cit pentru noi cei din lumea a treia, 
pentru care modelul românesc exer
cită o atracție foarte puternică.

Dacă intr-adevăr România întreți
ne relații diplomatice cu 70 de țări 
în curs de dezvoltare drri Africa, 
Asia și America, aceasta nu este o 
pură întîmplare. Aceasta se datorea
ză în primul rînd faptului că dum
neavoastră v-ați pronunțat și ați ac
ționat întotdeauna — și ați reafir
mat aceasta și acum în această sea
ră — pentru democratizarea vieții 
internaționale, aceasta implică egali
tate în drepturi între țări indiferent 
de mărimea lor, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc, 
dreptul fiecărui popor de a-și alege 
în mod suveran sistemul politic și 
a dispune de resursele sale naturale.

Iată de ce, pentru numeroase sta
te, între cșre și Senegalul, rațiunea 
esențială este că modelul românesc 
reprezintă unul din cele mai asimi
labile, deoarece țara dumneavoastră 
nu este nici superputere, nici_ o 
mare putere — teritoriul dumnea
voastră fiind exact tot atît de mare 
ca al nostru — și, pentru că, în mod 
deosebit, sînteți o țară latină.

Ca și dumneavoastră, noi, se- 
negalezii, am vrut să' pornim 
de la realitățile materiale, fizice și 
biologice, cît și de la realitățile noas
tre spirituale, vreau să spun etnice 
și culturale. Aceasta exprimă înain
te de toate dorința de a dezvolta 
prin și mai presus de creșterea eco
nomică, un nou umanism, care să 
fie in același timp african, negru 
și senegalez. Iată de ce noi am pus 
„Homo senegalensis" la bază și ca 
scop final al planului nostru de dez
voltare economică și socială ce a 
început să fie elaborat în ajunul in
dependenței în 1959, și care trebuie 
să ne permită, în perspectiya anului 
2000, să ajungem la societatea in
dustrială. în cadrul acestui obiectiv 
major am ales ca supraprioritate 
educația și instrucția, adică cultura, 
iar ca priorități, în ordine, agricul
tura și industria. Ele nu sînt bineîn
țeles prioritățile alese în general de 
țările lumii a treia, care pun înain
tea agriculturii industria prelucrătoa
re. Iată de ce noi am ales ca meto
dă să facem o citire nouă negro- 
africană a lui Marx și Engels, tot 
așa cum dumneavoastră ați făcut o 
citire mediteraneană, adică româ
nească.

Iată sensul profund al vizitei noas
tre. Convorbirile bilaterale pe care 
le vom avea, începînd de mîine, la 
nivelul șefilor de stat și al delegații
lor, precum șl acordurile pe care le 
vom semna, nu constituie decît un 
prim pas pe calea cooperării româno- 
senegaleze.

Sint convins și exprim profunda 
dorință ca această cooperare, bazată 
pe afinitățile culturale și de voință 
politică, să constituie un exemplu.

Doamnelor și domnilor,
Vă invit să ridicați paharul în să

nătatea Excelenței Sale domnul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România ;

In sănătatea doamnei Elena 
Ceaușescu, căreia îi prezint oma
giile mele cele mai respectuoase :

Pentru prosperitatea și fericirea 
poporului român prieten ;

Pentru cooperarea româno-sene- 
galeză 1 (Aplauae).

tn timpul vizitei protocolara

Aspecte din timpul înminâFll (naltelor dletincfit
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Nu descoperim astăzi importanta 
filmului în ansamblul operei de edu
cație prin artă ; este cert însă că o 
discuție pe această temă acum, In 
1976. trebuie să pornească de la în
făptuirile cinematografiei noastre 
din ultimii trei-patru ani, perioadă 
a cărei rodnicie ni se pare pregnant 
semnificativă. Să 
faptul că azi , . 
din săptămînile anului oferă pu
blicului cite o . ’ "
nească și să notăm că o bună 
parte a celor 25 de titluri produse 
anual poartă semnătura unor regi
zori tineri, formați și afirmați In 
acești ani, mulți dintre ei îmbogă
țind eșalonul realizatorilor impor
tanți din cinema
tografia noastră. ' 
Iată realități care, 
desigur corobora
te cu conținutul 
educativ al filme
lor. atestă înde
plinirea uneia din 
sarcinile impor
tante trasate de 
secretarul gene
ral al partidului, 
tovarășul Nicol a e 
CeauȘescu, la in- 
tîlnirea cu lucră
torii din cine
matografie. Acum ... _______
dezbaterilor de substanță care pre
gătesc Congresul educației politice 
și culturii socialiste, este poate cel 
mai potrivit moment să ne reamin
tim că volumul producției și numă
rul tortelor antrenate in procesul de 
creație nu constituie scopul, ci sînt 
doar mijloace prin care filmul româ
nesc își poate îndeplini misiunea.

Subliniind cu satisfacție existen
ta premiselor, dobindite prin reale 
și fructuoase eforturi, să ne oprim 
asupra finalității acestor strădanii, 
asupra obiectivelor formative, nu cu 
intenții bilanțiere, ci mai degrabă 
spre a împărtăși concluziile — ma
terializate in proiecte — ale uneia 
din cele patru case de film. Și așa 
frontul discuției ar fi prea larg dacă 
ar include totalitatea priorităților și 
accentelor, ținind seama că ne aflăm 
Ia începutul unui întreg cincinal și 
în domeniul producției de filme.

Două mi se par a fi direcțiile care 
grupează, pe cit de cuprinzător, pe atît 
de esențializat, preocupările creato
rilor și producătorilor de film : în
tregirea epopeii naționale cinemato
grafice și dezbaterea actualității, a 
problemelor cu care se confruntă so
cietatea românească azi. Ambele au 
generat, de-a lungul anilor, numeroa
se producții, unele de reală valoare. 
Filmul istoric, de exemplu, se știe

i amintim numai 
aproape jumătate

premieră româ-

bine, s-a situat constant tn prim- 
planul atenției publicului și s-ar pu
tea crede, la prima vedere, că nu ne 
rămîne altceva de făcut decît să mul
tiplicăm modele validate de numărul 
spectatorilor sau de critică, umplind 
astfel locurile rămase libere din suc
cesiunea personalităților sau a mo
mentelor semnificative, 
însă considera, 
exigență, că filmul

Se poate 
intr-un spirit de 

’ de inspirație 
istorică este chemat să-și 

de 
sa la

susțină 
maturi- 

condi- 
medita-

adevăratul examen 
tate prin ridicarea 
ția de dezbatere politică, de 
tie asupra trecutului prin prisma a 
tot ceea ce a cîștigat gindirea teore
tică românească în ultimii ani.

geografice, ci a geniului tehnic cu 
care este înzestrat poporul român ? 
Se poate oare trece pe lîngă exem
plul unui om care infruntă pieptiș 
toate greutățile, respingind oferte 
străine ce-i așterneau la picioare 
bogăția și gloria, numai și numai 
pentru a nu înstrăina ceea ce Vlaicu 
considera că aparține țării și po
porului său ? Despre Racoviță se 
știe, de regulă, că a întemeiat o 
nouă știință și că se numără prin
tre fondatorii vieții academice româ
nești ; dar un film despre Emil Ra- 
coviță trebuie să spună. în primul 
rind, spectatorului de azi că strălu
cita carieră științifică a savantului 
este clădită pe refuzul unui labora-

FILMUL

aceșt unghi, pornind de la citeva 
concluzii ale experiențelor anterioa
re. în primul rînd, aceea Că, pentru 
a ajunge la dezbatere, trebuie să por
nești de la conflict, de la înfruntare 
ascuțită, adevărată și apoi că va
loarea. eficiența formativă a ciocni
rilor de concepții și mentalități re
zultă din forța cu care se reliefează 
și se impune spectatorului modelul 
uman. Este explicația pentru 
filmele de actualitate — aflate 
pregătire sau deja ..atacate" — 
pun conflicte autentice, fie că e vor
ba de ciocnirea între meschinăria 
burgheză și dragostea curată, gene
roasă 'în momentul întemeierii unei 
familii, fie că se

istorie vie și dezbatere etică
însă. tn contextul Efortul de a transforma, tn mal 

mare măsură și mai eficient, istoria 
națională în substanță educativă-for- 
mativă, în „combustibil spiritual" — 
dacă se poate spune așa — mi se 
pare un exemplu de înțelegere a ne
cesității ca cinematografia să-și asu
me — tocmai datorită forței sale de 
impact asupra gindului și sensibili
tății maselor celor mai largi — 
obiectivele cele mai importante ale. 
culturii noastre, ale procesului fău
ririi conștiinței socialiste. Istoria în
săși este parcă anume făcută pen
tru a ajuta pe cel ce caută linii de 
forță, idei-ax. Unirea a fost visată 
timp de secole — și despre primul ei 
înfăptuitor, la anul 1 600, vom rea
liza un film. Cauza libertății socia
le a însuflețit întotdeauna lupteie 
maselor exploatate și asuprite ; 
despre primul detașament politic al 
clasei muncitoare. Partidul Social- 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia, creat in 1893. vom realiza, de a- 
semenea, un film, 
de prim-rang ale 
tre vor deveni eroi 
producții. Și pentru 
actualitatea Ideilor, ce poate ....... —
actual decît un Aurel Vlaicu „obse
dat" de ideea că România merită un 
loc tn ansamblul țărilor pornite pe 
calea progresului tehnic nu pe mă
sura dimensiunilor sau poziției sale

Totodată, figuri 
științei noas- 

ai unor viitoare 
că vorbeam de 

— noate fi mai

tor modern utilat, construit special 
pentru el în Franța, și pe opțiunea 
pentru calea mai grea, dar infinit 
mai bogată în satisfacții, a edificării 
în România a unei școli, a unei dis
cipline științifice care să îmbogă
țească tezaurul nostru de valori, să 
reprezinte contribuția noastră la vic
toriile cunoașterii umane.

în privința filmului de actualitate, 
din foarte multele aspecte care s-ar 
cuveni abordate, este de stăruit a- 
supra aceluia care reprezintă facto
rul comun al ideii din titlu și al di
recției prioritare aleasă de colectivul 
Casei de filme Unu : dezbaterea etică.

Dintre toate datoriile filmului, ca 
artă, față de problematica atit de 
complexă a actualității, așezăm, fi
resc, pe primul loc promovarea va
lorilor morale înaintate. socialiste. 
Dezbaterea a ceea ce este nou sau 
vechi, în mentalitățile oamenilor, o- 
giindirea activă a realității condițio
nează atit indeplinirea uneia din o- 
bligațiile primordiale față de epocă 
și societate, cit și șansa apropierii 
eficiente a creației cinematografice 
de publicul spectator. De altfel, nu 
este intimplător faptul că tocmai 
filme ca ..Orașul văzut de sus" sau 
„Cursa". în esență dezbateri cu miză 
morală, ne-au oferit cele mai puter
nice satisfacții de producător. Abor
dăm deci filmul contemporan din

o „disciplină școlară44 la care nici un elev

înfruntă mentali
tatea mercantilă, 
coruptă, asupra 
menirii medicului 
cu concepția îna
intată despre me
dicină si despre 
slujitorii ei, fie că 
lupta se poartă 
între viziunile di
ferite in ceea ce 
privește integra
rea profesională 
și socială a unui 
tînăr aflat la „vir
ata critică" etc. $i, 
mai ales, este ex

plicația pentru care dorim — și ne 
străduim — ca fiecare film de actua
litate să impună un erou, mai bine 
zis un om cu care spectatorul 
să-și dorească să semene. Ștefan, 
maistru strungar și vechi activist de 
partid. Mircea. maistru sondor, 
Silvia Buruga. soția sa. Mitică Irod, 
comunistul pentru care jurămintul 
lui Hipocrat este înnobilat de crezul 
său politic. Angela, șoferița de taxi 
care trece prin viață și răzbește 
greutățile cu firea ei robustă, cu op
timismul pe care nimic nu-1 poate 
Infringe — iată nume și biografii in 
devenire despre care am fi fericiți 
să știm că vor lăsa urme în conștiin
ță publicului.

Plasat în trecut sau în prezent. în 
istorie sau în actualitate, filmul tre
buie să reconstituie eroi-oameni. cu • 
drame și slăbiciuni omenești, dar în 
primul rind cu măreția de care s-au 
arătat capabili înaintașii sau contem
poranii noștri. Unii au crezut că de- 
mitizarea este cheia „umanizării" e- 
roilor istoriei sau a apropierii eroi
lor prezentului de public ; există, 
fără îndoială, o distanță intre ten
siunea la care se consumă drama 
unui Mihai Voievod. Vlaicu, Racoviță 
sau Frimu și starea de spirit obișnu
ită a spectatorului din stal, dar crea
ția artistică în general și filmul cu 
atit mai mult sînt chemate să micșo
reze această distanță nu dărîmind 
soclurile ridicate de istoria veche 
sau nouă., ci ridicind publicul lă înăl
țimea eroilor, racordindu-l la incan
descența cu care au trăit eroii, lu- 
minînd ca niște torțe. Este un crez 
pe care sperăm să-1 exprime viitoa
rele noastre premiere.

Ion BUCHERU
directorul Casei de filme Unu

‘'W'S.',*'»/ ’

Foto : Virgil OnoiuHunedoara
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nu trebuie să rămînă corigent A apărut

Direcția științe so-Redactla ziarului „Scinteia". in colaborare cu _.__ , _ ,____
claie, activități educative și sportive din Ministerul Educației și învă- 
țămintului, a organizat, 
de interes general ale 
dezbaterii organizate la 
principalele aspecte ale

recent, in citeva județe, consfătuiri pe teme 
activității educative școlare. După relatarea 
Deva („Scinteia" din 9 aprilie) publicăm azi 
discuțiilor consfătuirii de la Roșiori de Vede.

1971,De mulți ani. mal exact din
In județul Teleorman, specialiști de 
la Institutul de cercetări pedagogice 
și psihologice au întreprins un stu
diu perseverent pentru a găsi căile 
cele mai potrivite și eficiente de des
fășurare a activității tehnico-produc- 
tive. Au trecut
în multe școli 
vitatea practică a elevilor din școli 
generale și licee iși 
rolul bine definite. De aceea, in ca
drul dezbaterii organizate la Liceul 
real-umanist 
1 din Roșiori de 
Vede, participan- 
ții și-au propus 
să contureze cîte- 
va coordonate și 
direcții 
ne ale 
elevilor 
muncă

— Ce 
raft că 
tă munca in școa
lă : disciplină de 
tate educativă ? O asemenea între
bare se mai aude uneori și acum tn 
lumea, (colii, in rindul părinților...

— Și, pornind de la această falsă 
dilemă, activitatea practică a elevi
lor în atelierul-școală este insufi
cient legată de preocupările și soli
citările de la celelalte discipline de 
învățămint — a adăugat prof. Fer
nand Chirea, inspector școlar general 
al județului Teleorman. Or, în con
cepția partidului nostru, munca in 
școală reprezintă atit un principiu 
educativ fundamental — parte con
stitutivă a educației comuniste revo
luționare a tinerei generații, cit și 
un sistem de organizare a intregii 
activități de învățămint in strinsă 
legătură cu cerințele construcției so
cialiste. cu perspectivele de progres 
și civilizație ale țării noastre.

Cu alte cuvinte, este o disciplină 
— dacă se poate spune așa — de 
studiu obligatorie pentru toți elevii, 
inclusă in planul de învățămint al 
școlii noastre de toate gradele, dar 
deopotrivă un obiect și subiect de 
acțiune în întreaga activitate educa
tivă desfășurată in anii de studiu. 
„O disciplină însă la care, din mo
tive pe care nu cred că mai e ne
voie să le argumentez, nu trebuie să 
avem vreun elev corigent" — a pre
cizat prof. Ion Vornicu, directorul 
Liceului real-umanist nr. 2 din Ro
șiori de Vede.

Este, într-adevăr, o importantă di-’ 
recție de acțiune în școală : îmbi
narea strinsă a fiecărui obiect de 
studiu cu realitățile economico-so- 
ciale ale țării, ale localității, pregă
tirea tuturor elevilor în perspectiva

anii și acum, 
din județ, acti-

are locul și

nr.

de acțiu- 
pregătirii 

pentru 
șl viață. 

conside- 
reprezin-

clară a’ datoriei patriotice de a se în
cadra în efortul constructiv, creator, 
al întregului popor ; in particular : 
legarea organică a predării unor 
discipline — matematică, fizica, chi
mie, biologie, desen etc. — cu pro
gramul de activitate tehnico-produc- 
tivâ a elevilor din atelierul-școală 
sau direct din producție.

— Se mai cuvine menționat. încă 
de la început, că in această impor
tantă și responsabilă activitate, școala 
beneficiază de ajutorul direct, ne-

ȘCOALA
factor principal de instruire 

și educare a tinerei generații
studiu $au activi- mijlocit al unităților economice din 

industrie și agricultură, conlucrare în
scrisă intr-un sistem legislativ bine 
chibzuit, preconizat de conducerea 
partidului și statului nostru — a 
menționat prof. Mirel Dinu, di
rectorul liceului gazdă. I se alătură, 
de asemenea, cu competentă si simț 
gospodăresc — părinții, cu inițiativă 
și ingeniozitate — organizațiile de 
pionieri și U.T.C.

Colaborare cu inepuizabile posibi
lități de diversificare și fructificare 
gospodărească, cu o condiție : școlile 
să solicite In permanență sprijinul 
unităților economice care le patro
nează. nu să ’„aștepte" acest sprijin ; 
bineînțeles, reciproca este și ea cu 
nimic mai puțin importantă.

— Caracterul instructiv — de for
mare a. deprinderilor de muncă, a 
abilităților profesionale într-o me
serie oarecare, ca si cel educativ '— 
de conturare a unor trăsături etice, 
de formare a conștiinței comuniste, 
pot fi mai rodnic fructificate in anu
mite condiții. Care ar fi acestea ?

... „organizarea activității tehnico- 
productive a elevilor cit mai aproape 
— sub raport tehnic, economic;, ergo
nomie — de specificul marii produc
ții din unitățile industriale și agri
cole ale localității, ale județului" — 
ine, Gheorghe Florea, inspector șco
lar*

... „formarea gîndirii economice a 
' elevilor în perspectiva Integrării în 
producție după absolvirea școlii. în
sușirea disciplinei și ordinii munci
torești. utilizarea gospodărească a 
bunurilor care le sînt puse la dis
poziție ; desigur, fără a cădea în ex
trema evaluării intregii activități

practice a elevilor numai prin pris
ma beneficiilor bănești realizate" — 
prof. Anastasie Bogdan, directorul 
liceului „Unirea" din Tr. Măgurele.

...... stimularea inteligenței și gîn
dirii creatoare a elevilor, dez.voltarea 
sentimentelor responsabilității și uti
lității cetățenești" — prof. Ștefan 
Drăgana,. directorul Liceului real- 
umanist din comuna Piatra.

....„înțelegerea profundă a necesi
tății sociale și individuale a muncii 
în societatea noastră socialistă" — 
prof. Stelian Dumitrache, directorul 
Liceului agroindustrial din locali
tate.

Formulate de participanții la dez
batere ca tot atîtea îndatoriri ale 
școlii in perspectiva perfecționării 
continue a pregătirii și educării ele

vilor prin și pen
tru muncă, aceste 
aspecte au fost 
corelate cu evi
dențierea concre
tă a unor direcții 
de acțiune viitoa
re pe care și le 
propun școlile te- 
leormănene ; va
lorificarea efi
cientă a condi
țiilor și posibili

tăților locale pentru organizarea 
exemplară a „micro-producției” ele
vilor; individualizarea practicii elevi
lor in perspectiva concretă a în
cadrării lor. după absolvire, în uni
tățile productive locale — deci de
prinderea unor meserii intens solici
tate de economia locală sau națio
nală ; consolidarea, sub aceste as
pecte. a unităților școlare sătești ; 
corelarea sub aspectul productiv a 
„orelor de laborator'1 cu cele de „a- 
telier" etc., etc.

$i o problemă de interes general : 
pregătirea profesională, pedagogică, 
politico-ideologică a cadrelor care 
îndrumă acest proces complex al 
educării pentru muncă și viață a 
tineretului școlar. Participanții au 
făcut citeva propuneri : organi
zarea unui sistem mai eficient 
de perfecționare pedagogică a specia
liștilor din producție care îndrumă 
pe elevi în atelierele-scoală ; conco
mitent, situarea mai fermă a profe
sorilor de fizică, chimie, biologie în 
actualitatea tehmcâ-economică a 
„marii producții" prin stagii de 
practică (in timpul vacanțelor șco
lare) în unități industriale sau agri
cole ; pregătirea mai la obiect a 
studenților-viitori profesori pentru 
a putea lucra cu elevii in atelierul- 
școală de profil. Toate acestea, după 
cum pe bună dreptate sublinia prof, 
dr. Petre Bărbulescu, din Institutul 
de cercetări pedagogice și psiholo
gice. „pentru a asigura educatori de 
reală valoare profesională și umană".

Florica DINU1ESCU

„ERA SOCIALISTĂ1'
nr. 8/1976

Revista se deschide cu editorialul 
„Spirit creator, militant, muncă stă
ruitoare in întîmpinarea aniversării 
partidului și a zilei de 1 Mai". în 
continuare sint publicate articolele 
„Politica Partidului Comunist Ro
mân de largi alianțe cu toate forțele 
progresiste, democratice și patriotice 
ale poporului" de Ștefan Lache, „Ac
tivitatea politico-ideologică și prac
tica socială" de Ștefan Mocuța, „Na
țional și internațional in dezvoltarea 
social-economică" de Ion Mitran, 
„Afirmare puternică a inteligenței 
științifice și tehnice proprii" de Oc
tavian Groza și „Controlul financiar 
în slujba îmbunătățirii activității 
economico-sociale" de Emil Hatos și 
Radu Ciurileanu. Rubrica „Consul
tații" conține articolul „Unitatea in
disolubilă a educației politice și 
culturii socialiste" de Ioana Anghel. 
La rubrica „Programul ideologic al 
partidului în acțiune" sînt inserate 
articolele : „Meșteșug și valoare in 
sculptură" de Ion Jalea, „Năzuința 
spre împlinirea artistică a epopeii 
naționale" de Ion Vlasiu și „Perfec
ționarea activității de partid în in
stituțiile de învățămint" de loan 
V. Totu. Articolul „Condiția actuală 
a fizicii" de Florin Ciorăscu este pu- 

„Știință-învăță- 
țările socialis- 

,.Republica De-
blicat la rubrica 
mint". Rubrica „Din 
te" conține articolul 
mocrată Germană în ajimul Congre
sului P.S.U.G." de Ion Enescu. Mu
gur IsărCscu și Gheorghe NistOr 
semnează articolul „Inflația — domi
nantă a economiei capitaliste con
temporane" inserat la rubrică „Viața 
internațională". Revista mai cuprin
de rubricile „Cărți și semnificații" și 
„Revista revistelor".

Năravul din fire 
trebuie... să aibă 

lecuire
Ion Moldoveanu, 

ful secției chimice 
întreprinderii 
dustrie locală 
șani, este bine 
cut de oamenii 
calitate (dar 
specialist în probleme 
de chimie) încă de pe 
vremea cînd folosea 
muncă salariată. El 
mai este cunoscut și 
datorită condamnări
lor pe care le-a avut 
in decursul anilor. 
Dar, mai ales, Oame
nii, în special munci
torii din secție, îl re
cunosc după com
portamentul lui de 
satrap. în permanență 
se răstește ba la unul, 
ba la altul, înjură, a- 
menință oamenii — 
năravuri de pe timpul 
cînd 
„Pe deasupra, se 
răta 
sosită lâ 
mai Cere și plocoane. 
Și ferească’sfintul să 
nu-i dâi : nu mai ai 
zile bune."

Din răspunsul Comi
tetului orășenesc do 
partid Drăgășani, sem
nat de secretarul P. 
Liță și vizat („de a- 
cord cu răspunsul") 
de C. Dinculescu. se
cretar al Comitetu
lui județean de partid 
Vilcea. rezultă că fap
tele sint în bună mă
sură adevărate. Cităm: 
„Din cercetările tăcute 
de Linca Alexandru, 
șeful biroului de mi
liție oraș Drăgășani și 
membru al comitetului 
orășenesc de partid, 
rezultă următoarele : 
Moldoveanu Ion, fiul 
lui... născut... cu domi
ciliul in.... a exploatat 
muncă salariată și are 
următoarele antece
dente penale: condam
nat una lună pentru 
speculă în anul 1943 ; 
condamnat un an pen
tru delapidare în anul 
1952 ; condamnat 500 
lei amendă pentru 
speculă în anul 1956 ; 
condamnat 3 ani pen
tru delapidare în anul 
1958... în ceea ce pri
vește faptul că ar fi 
pretins de la munci
tori vin și curcani, a- 
ceastă afirmație nu 
s-a dovedit a fi justă 
(deși în scrisoare 
dădeau 13 nume i 
crete de oameni 
i-au dat plocoane.
tre care și autorul, că
ruia redacția i-a păs- 
țrat secret numele, 
pentru a nu-i da po
sibilitate lui I. M. să 
se
Se 
că 
ară 
toare 
muncitori 
procesului de produc-

șe- 
a 

in-de
Drăgă- 
cunos- 
din lo- 
nu ca

era el patron, 
a- 

într-0 scrisoare 
redacție, ne

răzbune — 
confirmă 
Moldoveanu 

atitudine 
față de 

în

> se 
con- 
cară 
in-

n.n.). 
faptul

Ion 
Jigni- 

unif 
cadrul

stranie in 
gravității 

care le re- 
scrisoare.

ție, iar in unele situa
ții le aduce injurii 
pentru ....întronarea
disciplinei"; i s-a atras 
atenția că „pe viitor 
să nu se mâi comporte 
necuviincios Cu mun
citorii". Asta-i tot. Fi
ind vorba de o aseme
nea optică 
aprecierea 
faptelor pe 
liefa acea
răspunsul citat mai sus 
aproape că nu mai 
merită nici un comen
tariu. Lăsăm aceasta la 
latitudinea comitetului 
județean de partid 
care, cu siguranță, nu 
numai că va aprecia 
cum se cuvine faptele, 
dar va lua și măsuri in 
consecință. Doar la 
două lucruri vrem să 
reflecteze semnatarii 
răspunsului: ă) la po
litica partidului nostru 
privind promovarea, 
răspunderea și com
portarea cadrelor, mai 
ales a celor cărora li se 
încredințează munci de 
conducere ; b) 
se pot înlocui 
ca politică, de edu
cație a oamenilor, 
chiar și aplicarea de 
sancțiuni educative 
pentru o autentică în
tronare a disciplinei, 
cu „atitudini jignitoa
re" sau „injurii" adu
se muncitorilor ?

dacă 
mun

Legea și dojana
Primarul ■ comunei 

Orbească din județul 
Teleorman, Gheorghe 
Oprea, vicepreședinte
le Alexandru Coman 
și secretarul biroului 
executiv al consiliului 
popular comunal, Lau- 
rențiu Florescu, știu 
bine că prin Legea sis
tematizării localităților 
se urmărește să se cre
eze în mediul rural 
centre civice puterni
ce. Care să corespundă 
cerințelor de dezvol
tare economico-socială 
a fiecărei localități, 
inclusiv a celei pe care 
sint puși s-o conducă.

Ei știu, de asemenea, 
că prevederile acestei 
legi, ca. de altminteri 
a oricărei alteia.' tre
buie respectate și apli
cate cu cea mai mare 
strictețe — exemple 
trebuind să fie. în a- 
cest sens, în primul 
rînd comuniștii, mai 
ales cei cărora li s-âu 
încredințat munci de 
răspundere.

Și totuși, după cum 
aflăm dintr-o scrisoare 
trimisă redacției, toc
mai acești oameni, 
puși să aplice legea, au 
permis unor cetățeni 
să-și construiască lo
cuințe in zona civică a 
comunei sau chiar în 
afara zonei construihi- 
le. în răspunsul adre
sat redacției de Comi
tetul județean Teleor
man al P.C.R. se 
arată că faptele co
respund realității și că 
procesele verbale refe
ritoare la contraven
țiile săvirșite in cazu
rile relatate n-au fost 
întocmite atunci cind 
acestea au fost consta
tate. in timpul con
strucției locuințelor, ci 
abia cind a început 
cercetarea scrisorilor 
prin care erau sesizate 
abuzurile comise. „Re
zultă că sesizarea a- 
dresată 
confirmă, 
niază în răspuns, cei 
trei nu 
plinit sarcinile de ser
viciu, au permis încăl
carea legalității socia
liste și au dat dovadă 
de formalism în apli
carea legii sistematiză
rii și a celorlalte acte 
normative privind con
strucțiile de locuințe". 
Pentru acestea, vice
președintele și secreta
rul biroului executiv 
au fost sancționați cu 
mustrare de plenara 
comitetului comunal 
de partid, iar prima
rul... aspru criticat (? 1)

Tot e bine că. gra
tie acestei „fermități", 
a fost dojenit — și nu 
evidențiat 1

poștașilor
Duminică. Zi frumoasă de a- 

prtlie. Peste 200 de factori poș
tali din județul Dîmbovița s-au 
intîlnit la Găești și Titu pentru 
a lua startul in cea de-a cincea 
ediție a tradiționalelor concur
suri de ciclism ți de marș. S-au 
reintilnit apoi cu toții, in ordi
nea... sosirii, la Mătăsaru. S-au 
acordat numeroase premii, dar 
cu Siguranță că emoțiile cele 
mai aprinse le-au trăit factorii 
poștali Marcel Gheorghe din 
Tirgoviște și Ion Coman din 
Fieni — amindoi aflați in pra
gul pensionării. Deși veterani, 
ei nu s-au dat bătuți, obținind 
amindoi diplome de ciștigători, 
aplauze la scenă deschisă, iar 
acum ți felicitările noastre.

Puiu
și „delta44 lui

cinci ani tn urmă, mari-Cu _______ ... ____
narii de pe o navă comercială 
românească âu descoperit pe 
punte un pui de lebădă înghe
țat, care nu reușise să ajungă 
împreună cu celelalte păsări mi
gratoare la capătul călătoriei, în 
Delta Dunării. Marinarii i-au 
acordat primul ajutor, iar cind 
au ajuns la Constanța membrii 
cercului de științele naturii de 
pe lingă casa pionierilor l-au 
luat în îngrijirea lor, dîndu-i 
numele de Puiu. Tot ei au creat 
pentru Puiu o microdeltă în 
parcul pionierilor, i-au mai adus 
(să nu-i fie urit) cîțiva căli
fari și rațe sălbatice, iar cu 
an în urmă încă o pereche 
pui de lebădă. Acum Puiu 
simte „ca la el acasă". Ori 
cîte ori pionierii îl strigă 
nume, din oricare colț al parcu
lui, Puiu își înalță capul cu a- 
tenție. Semn câ-și cunoaște 
prietenii.

un 
rip 
se 
de 
pe

Concis,

redacției se 
se subli-

și-au tnde-

la obiect

„Poftă 
bună !44 și... 
pofta-n cui!

A văzut lumina zilei tn Bucu
rești, pe strada Șindrilei. De 
mic copil, lui Nicolae Maiuru 
nu i-a plăcut nici cartea, nici 
munca. In schimb, se da in v'mt 
după hoinăreală. Toată viața a 
umblat hai-hui dintr-un- loc in 
altul, fără căpătii, făcind tot fe
lul de potlogării, care i-au adus 
9 condamnări, insumind nu mai 
puțin de... 27 de ani. Cu zece 
ani mai puțin de cit virsta lui 
actuală. De curînd, aflat intf-un 
scurt „concediu" la Tg. Jiu, s-a 
ales cu cea de-a 10-a condam
nare. fiind surprins in timp ce 
buzunărea pe unul din consu
matori la restaurantul „Poftă 
bună !“. Noroc că a fost prins 
și a rămas astfel cu... pofta-n 
cui I

„AISI" din U.R.S.S
Agenția română de 

tistic prezintă la sala „ 
trului „C. Tănase", vineri 30 aprilie 
1976. ora 19,30. un concert extraordi
nar de muzică ușoară cu formația 
vocal-instrumentali „AISI" (U.R.S.S.).

In perioada 21—23 aprilie a.c. vor 
mai avea loc concerte și in următoa
rele localități .’ Drobeta-Tumu-Seve- 
rin, Lugoj, Reșița. Alba lulia. Sebeș, 
Cugir și Rimnicu-Vilcea.

Biletele se pot procura de la casa 
A.R.IA. din Calea Victoriei 68—70, 
tel. 13 53 75, pentru București, și de la 
agențiile teatrale din localitățile 
menționate.

impresariat ar- 
„SAVOY" a tea-

Teatrul dramatic „So
fia" din R.P. Bulgaria - 
recent oaspete a) țării 
noastre — este un teatru 
tinăr. Orientarea sa către 
o artă cu caracter civic, 
de patos revoluționar, a 
fost pe deplin probată de 
cele două piese, aparți- 
nînd dramaturgiei bulga
re contemporane, prezen
tate în fața publicului din 
Capitală și din Iași.

„Roșu și brun" de Ivan 
Radoev .ți „Simbătă 23“ 
de Stefan Tanev au 
multe trăsături comune. 
Ambele aparțin unor 
poeți de frunte, care âu 
simțit nevoia să-și con
frunte mesajul, forța ver
bului cu reacțiile vii. 
prompte, imediat sesiza
bile ale spectatorilor. Am
bele au o bază documen
tară. sint inspirate din 
evenimente reale și dau 
relief dramatic unor eroi 
ai mișcării revoluționare 
bulgare.

„Roșu și brun" de Ivan 
Radoev este, înainte de 
toate, un admirabil por
tret — adine omenesc, 
subtil, complex — al lui 
Gheorghi DimitrOv. Acest 
mare fiu al poporului 
bulgar este surprins de 
Radoev după celebrul pro
ces de la Leipzig. în pe
rioada imediat următoare 
achitării, cind elibera
rea sa era fără motiv ter
giversată. viața fiindu-i 
încă in pericol.

în spectacolul Teatrului 
..Sofia", artistul emerit 
Kosta Tonev interpretea
ză emoționant rolul lui

Dimitrov, urmărind să 
comunice portretul inte
rior al unui spirit revolu
ționar ferm, de mare com
bustie intelectuală, al unui 
erou simplu și grav, vi
guros prin convingerile 
sale comuniste. profund 
omenesc in neliniștile 
sale. O puternică impre
sie ne-au lăsat în spec-

Ministerul Transporturilor șl Telecomunica
țiilor : în urma cercetărilor efectuate, s-a consta
tat că trimiterea poștală, care a făcut obiectul se
sizării, a fost violată de către Viorel Ateșoaiei și 
Ion Tănase, ambii angajați ai Direcției județene 
de poștă și telecomunicații Botoșani. Acestora li 
s-au desfăcut contractele de muncă. în plus, 
zul urmează să fie înaintat organelor 
urmărire penală. Obiectele reclamate au 
restituite solicitantei.

Direcția sanitară a județului Bacău : în 
derea îmbunătățirii asistenței medicale acordate 
populației din municipiul Bacău, s-a dispus în
ființarea a încă unui dispensar medical (cu 2 
cabinete pentru adulți și copii) și rearondarea 
populației la cele 12 dispensare urbane existente.

Consiliul județean al sindicatelor Câraș-Se- 
verin : Ținind seama de legislația în vigoare, se 
constată că petiționarul Ion Guruian are drep
tate. întreprinderea greșind atunci cînd a sistat 
plata alocației 
el va beneficia 
re de alocație.

ca- 
de 

fost

ve-

de stat pentru copil. Ca urmare, 
atit retroactiv, cit și in continua-

Neculai RO$CA

A dispărut 
un pitic

De vreo doi ani încoace, toți 
prichindeii Craiovei au învățat 
că dulciurile cele mai... dulci 
pot fi găsite la „Paradisul co
piilor" — o cofetărie a lor, des
chisă zilnic pentru ei, in cadrul 
complexului „Union". Un singur 
lucru n-au înțeles încă prichin
deii Craiovei și anume tîlcul 
desenului de pe geamurile Pa
radisului, unde poate fi admirat 
un vesel șir de pitici — isteți 
— dar... numai sase ! Să fie 
oare o variantă locală a basmu
lui „Albă ca zăpada"? Nu cum
va în focul creației meșterii au 
uitat să-și mai numere eroii ?

Pe cine 
să crezi?

asprimea luptei revoluțio
nare și noblețea visării 
la o viață mai bună, un 
omagiu adus luptei pen
tru libertate și implicit 
prezentului socialist care 
a transformat in realitate 
aspirațiile seculare.

Dramaturgul realizează 
succinte și grăitoare por
trete, emoționant întru-

TURNEUL TEATRULUI
„SOFIA"

din R. P. Bulgaria

tacolul teatrului din So
fia compoziția tragică a 
Violetei ’ 
creațiile artistului 
rit Dosi ~
Lidiei 
dinov, 
și ale

Alt 
trului _____ _ __
„Simbătă 23“ de Ștefan 
Tanev, zguduitoare evoca
re poematică $i simbolică 
a răscoalei antifasciste 
din 1923. Avind că lait
motiv o parafrază după 
un celebru dicton latin : 
„Slavă viitor ! Cei care 
mor pentru tine te salu
tă piesă lui Țănev este
o meditație despre

Ghindeva ca și 
eme- 

DoSev, Ori ale 
Vilkova, Gh Mila- 
âie Anei 
lui Ițhak 
spectacol

„Sofia"

Markova 
Finti.
al Tea- 
a fost

chipate și transfigurate 
scenic de către interpreții 
spectacolului — personali
tăți artistice animate de 
un puternic spirit de e- 
chipă : Dosi Dosev, Kosta 
Tonev, Dorotea Tonceva. 
Todor Kolev, Ruși Cianev, 
Milen Penev, Bistra Vla- 
hova și Mariana Hădji- 
hristova.

în general, spectacolele 
prezentate ne-au arătat 
că Teatrul „Sofia" este 
preocupat in cel mai înalt 
grad de investigarea unor 
mijloace de expresie noi 
sub raport formal, pe fun
dalul grijii statornice pen
tru relevarea unor sensuri 
inedite ale operelor dra-

matice abordate, 
ale celor clasice, 
dă în acest sens 
„Cum vă place" 
kespeare, pentru 
rea căreia teatrul 
la colaborarea cu regizo
rul german de notorietate 
mondială Benno Besson 
și cu scenograful F.zio 
Toffolutti. Cu mult mai 
semnificative pentru ilus
trarea acestei preocupări 
ne-au apărut insă specta
colele cu cele două piesa 
bulgare. Admirabil ni s-a 
părut sub acest aspect 
„Simbătă 23“ realizat in 
regia Nikolinei Tomano- 
va. Spectacol care, fruc- 
tificîpd și vigoarea co
rurilor vorbite, și drama
tismul muzicii (Chirii Don- 
cev), și expresivitatea de
corului realist, nu lipsit 
de valori simbolice, al lui 
Gheorghi Ivanov, lasă o 
puternică impresie de 
simplitate, autenticitate si 
forță a comunicării ideii. 
De asemenea, notabile ni 
s-au părut metaforele Sce
nice (comprimări ale 
timpului și ale, spațiului) 
din „Roșu și brun" (re
gia : Vasil Lukanov, sce
nografia : Gh. Ivanov).

Am putut aprecia nu 
numai soluțiile teatrale 
imaginate, ci și faptul că 
cele mai bune dintre ele 
(asemeni jocului modern 
al actorilor) au apărut, 
evident, pe solul fertil, 
generos al tradițiilor tea
trului bulgar.
Natalia 
Stancn-ATANASIU

inclusiv 
O dova- 
a fost și 
de Sha- 
reâliza- 

a recurs

Ion Vilcu. șofer la coopera
tiva „Pacea", a fost prins eir- 
eulind cu mașina, fără forme 
legale, pe ruta Drobeta Turnu- 
Severin—Cervenițâ. Iși ducea 
familia la țară.

— Aveți dreptate, tovarășe 
milițian. Am greșit. Altă dată 
nu mai fac. Măcar de-aș fi ce
rut voie de la șefu’...

Șoferul a primit, firește, cu
venita. sancțiune. Căzui a fost 
adus insă și la cunoștința con
ducerii unității. Care conducere 
a făcut cunoscut organelor de 
miliție precum că, in ziua cu 
pricina, „șoferul se afla cu ma
șina in cursă legală".

Banii de
sub...

Cu puțin timp în urmă, Ion 
Mitre și Tudor Mușuroi, din lo
calitatea Afumați, județul Dolj, 
S-au gindit, s-au sfătuit și au 
pus la cale spargerea unui bu
fet din satul Boureni. Deși lua
seră toate măsurile de precauție, 
spre a nu fi prinși, deși umbla- 
seră cu mănuși, au fost depis
tați operativ de miliție. Pentru 
a „dovedi" că nu ei sint făp
tașii au ascuns banii furați 
(7 000 lei) într-un loc unde, de 
asemenea. credeau că nimeni 
n-o să-i descopere : într-un cui
bar cu ouă. sub o cloșcă. Acum 
cei doi răspund în 
pentru... găinăria lor.

fața legii

Rubrlcd redactată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

de
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Vizita delegației parlamentare liberiene
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan. a primit marți 
dimineața delegația parlamentară li- 
beriană condusă de Richard A. Hen
ries. președintele Camerei Reprezen
tanților a Republicii Liberia, care 
face o vizită oficială In țara noastră.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă prietenească, a fost 
subliniată importanța deosebită a în
tâlnirilor și înțelegerilor convenite 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William R. Tolbert jr. 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-liberiene. în con
text s-a relevat contribuția pe care o 
pot avea parlamentarii români și li- 
berieni la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la o tot mai fructuoasă 
conlucrare, pe multiple planuri, din
tre cele două țări.

Oaspeții au luat, totodată, cunoș
tință de unele aspecte ale orga
nizării, funcționării și activității

Ministrul comerțului interior a plecat in R. S. Cehoslovacă
Tovarășul Janos Fazekas. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a plecat, marți la 
amiază. în R.S. Cehoslovacă, unde va 
face o vizită de schimb de experiență 
in domeniul comerțului interior și va 
participa la deschiderea Tîrgului in
ternațional de bunuri de consum de 
la Brno.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Maxim Ber- 
ghianu, ministrul aprovizionării teh
nic..•-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, membri ai

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Emisiune pentru tineret.
10.20 Vetre folclorice : Argeș, tară de 

legendă.
10.50 Meridiane literare.
11,W Muzică ușoară Cu Teodor Mun- 

teanu.
11.50 Telex.
11,55 închiderea programului.
18,00 Teleșcoală. Științe sociale — con

sultații.
18.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Ateneu popular TV.
18,00 Enciclopedie pentru tineret.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 18 APRILIE 1978

Categoria 1 : (12 rezultate) 1 variantă 50% a 45 821 lei ii 6 variante 10% 
a 9 164 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 38.35 variante a 3 154 lei ;
Categoria 3 : (10 rezultate) 417,50 variante a 435 lei.

box: „Centura de aur“

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

După cum era de așteptat, „Cen
tura de aur" a atras la București 
numeroși boxeri de clasă internațio
nală, unii cu renumele gata format, 
alții din generații mai tinere, dori
tori, de asemenea, să cucerească tro
feul și să se impună atenției ama
torilor de box din lume. Cubanezii, 
venezuelenii și românii candidează 
cu cele mai multe șanse de ciștig. dar 
pugiliștii din R.P.D. Coreeană, Ghana 
și Mongolia, posibil și din alte loturi, 
dovedesc pregătire și aptitudini pen
tru victorii in ring și rezultate sur
prinzătoare.,

De la prima gală, desfășurată luni 
după-amiază, s-a văzut că sportivii 
cu mai puțină experiență și pregă
tire riscă să piardă înainte de timpul 
limită, chiar prin ko, întrecerile 
dure, cum știam că vor fi cele pen
tru dobîndirea „Centurii de aur". 
Pentru boxerii ce ne reprezintă la 
acest turneu, pentru înșiși boxerii 
noștri din lotul olimpic, confruntă
rile redimensionează valorile presu
puse. așază lucrurile pe tărîmul 
realităților, servesc la noi aprecieri 
în vederea de-acum apropiatelor în
treceri olimpice. Motive de satisfac
ție în aceste privințe am avut la 
categoria muscă. La meciul dintre 
Ibrahim Faredin și cubanezul Ra
mon Duvalon, meci care merita să 
se numească finala categoriei respec
tive, boxerul nostru l-a învins pe 
campionul panamerican la toate ca
pitolele luptei in ring, demonstrind 
selecționerilor noștri cit de mult a 
crescut, prin comparație cu cerințe
le internaționale de tehnică, tactică 
și chiar in forța loviturilor. Pe de 
altă parte, la categoria ușoară, Cor
nel Hoduț, care în boxul nostru este 
considerat drept un luptător foarte 
tare, redutabil și pentru Calistrat

Au început 
„Internaționalele" 

de tenis ale României
Pe terenurile clubului sportiv 

„Progresul" din Capitală au început 
marți campionatele internaționale de 
tenis ale țării noastre. în proba de 
simplu masculin, juniorul Florin Se- 
gărceanu a , reușit să-1 învingă cu 
3—6, 8—6, 6—1 pe polonezul Rode. 
Alte rezultate mai importante : A., 
Dirju (România)-Talat (Sudan) 8—6, 
6—3 ; O. Vilcioiu (România)-Pam- 
poulov (Bulgaria) 6—2, 6—2 : S. Mu- 
reșan (România)-Machan (Ungaria) 
2—6. 6—2, 6—0 ; Smidt (Cehoslova
cia)-!. Bircu (România) 6—4, 6—3.
întrecerile continuă.

În cîteva rînduri 

M.A.N, precum și de rezultatele ob
ținute de poporul român în construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

La întrevedere au participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Ioan Pop D. Popa, președintele Co
misiei pentru sănătate, muncă, asi
gurări sociale și protecția mediului 
a M.A.N.. Radu Enache, secretar al 
M.A.N., Decebal Urdea, deputat.

A fost prezent Henry T. Hoff jr., 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Liberiei la București.

★
în aceeași zi, delegația parlamen

tară liberiană a. depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. De aseme
nea. oaspeții au vizitat Institutul po
litehnic și Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

(Agerpres)

conducerii Ministerului Comerțului 
Interior.

Au fost de fată Miloslâv Jandik. 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

★
La sosirea Ia Praga. în intimpinare 

au venit Frantisek Hamouz, vicepre
ședinte al Guvernului federal ceho
slovac, Josef Travnicek, ministrul co
merțului interior al R.S. Cehe, am
basadorul României la Praga. Teodor 
Haș, membri ai ambasadei și agen
ției economice române.

(Agerpres)

18.25 Tragerea Pronoexpres.
18.35 Arte vizuale.
18,50 Tribună TV.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.35 Telecinemateca. Ciclul „Mari ae- 

torl“ : YvCs Montând și Alida 
Valii. ..Pescarii din arhipelag" — 
producție a studiourilor italiene. 
In alte roluri : Ronaldlno Mario 
Girotti, Frederico Ronchi, Fran
cesco Robal.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Studio '76. o emisiune de Nicolae 
Gheorghiu.

20.25 Din nou despre preferințele dv. 
muzicale.

21,05 Telex.
21.10 Telerama. în lumea Cailor pur- 

sînge.
21,40 Roman-foiieton : „Forsyte Saga". 

Episodul 16 — ,,O nuntă în familie".

Cuțov, a fost net întrecut de un alt 
reprezentant al tinerei generații cu
baneze, Andres Aldama. Iar, ieri, la 
categoria pană, Gabriel Pometcu, bi
ne cunoscut publicului nostru pentru 
forța și rezistența sa în luptă, s-a 
văzut învins — prin ko. în run
dul al doilea (!) — de cubanezul 
Genovevo Grinan, acesta cdntrînd 
extraordinar, deși primise numeroa
se serii puternice de croșee la corp 
și la cap. Presupun că Pometcu va 
fi recuperat pentru O eventuală par
ticipare pe ringul olimpic ; el dis
pune de asemenea resurse. Totuși, 
problema nu e aceasta : problema, 
nerezolvabilă în viitorul apropiat, 
privește absența cvasitotală a ele
mentelor de schimb, din tinerele ge
nerații ale boxului nostru. De aceea, 
in pofida ascensiunii neîntrerupte a 
lui Mirceă Dan Simon, așteptăm 
probe mai dificile pentru acesta, po
sibil chiar in lupta pentru „Centura 
de aur". Veștile despre tăria turneu
lui s-au și răspîndit printre amato
rii de box. Totuși adăugăm pe a- 
ceastă cale încă o invitație lâ fru
mosul și primitorul palat al spor
turilor. spre a vedea cum arată în
trecerile întră adversari de talie in
ternațională.

Celelalte rezultate înregistrate in 
prima gală de ieri : cat. pană • Na- 
geb Yones (R.A. Egipt) b.p. pe Li 
Yong Sun (R.P.D. Coreeană) ; 
J. Vancea (România) b.p. Sassam 
Massri (Siria) : cat. semimijlocie : 
N. Nichitov (România) b. ko II pe 
Issa Radwan (Siria) ; David Tănase 
(România) b. ko I pe SidOu Brihim 
(Maroc) ; C. Hajnal (România), b.p. 
A. Kotey (Ghana) ; cat. semigrea : 
Mamah Mohhamad (Ghana) b.p. pe 
C. Văran (România) ; Orestes Pe- 
droso (Cuba) b: ab. I pe Aik Riza- 
kala (Siria) ; D. Micu (România) b. 
descalificare Iî pe Ahmed Ghonem 
(R.A. Egipt) ; V. Crpitoru (România) 
b.p. pe M. Sapiolkin (U.R.S.S.).

La gala de seară s-au notat ur
mătoarele rezultate : cat. muscă : 
C. Gruescu (România) b.p. Ramze 
Farok (Siria) : Dinu Teodor (Româ
nia) b.p. R. Khaloufi (Franța) ; Niță 
Robu (România) b.p. D. Burdihoi 
(România) : Ibrahim Faredin (Româ
nia) b.p. Najib Trad (Tunisia) ; cat. 
ușoară : C. Cuțov (România) b.p., 
.decizie cu 3—2. pe Jesus Navas (Ve
nezuela) : Florin Ghiță (România) b.p. 
Moro Tahiru (Ghana) : Mamoun Râie 
(Siria) b.p. Jednmari Tahar (Maroc); 
Andres Aldama (Cuba) b. ab. 3 pe 
Anton Petre (România) : cat. mijlo- 
ciemică : Al. Tîrboi (România) b.p. 
Dawuda Mohammed (Ghana) ; Șt. 
Florea (România) b.p. Adana Salhâne 
(Siria) ; Luis Martinez (Cuba) b.p. 
S. Tirilă (România).

Astăzi, de la orele 15,00 și 19,00, au 
loc alte două reuniuni.

Simpozion 
de informatică 
și conducere 

începînd de marți, timp de patru 
zile, la Cluj-Napoca se desfășoară 
lucrările celui de-al doilea Simpo
zion de informatică și conducere, la 
care participă peste 600 de specia
liști din centrele și oficiile de calcul, 
din învățămîntul superior, din uni
tăți economice din întreaga țară. 
Actuala ediție a acestei manifestări 
și-a propus realizarea unor con
tacte directe intre producătorii și 
beneficiarii actuali și potențiali ai 
sistemelor informatice. între infor- 
maticienii profesioniști din diferite 
localități ale tării, eliminarea para
lelismelor ce există în acest dome
niu.

Lucrările simpozionului au fost pre
cedate de deschiderea unei expozi
ții de produse informatice (progra
me sau pachete de programe), care 
și-au dovedit utilitatea și eficiența 
în optimizarea proceselor economice 
în diferite sectoare de activitate. Prin 
punerea la dispoziția celor interesați, 
în mod gratuit, a acestor produse — 
a Căror elaborare, in cazul unora, a 
durat ani de zile — expoziția facili
tează accelerarea introducerii tehnicii 
de calcul electronic în economie, ti
pizarea, simplificarea și unificarea 
anumitor lucrări.

Comunicările și discuțiile constituie 
un moment de trecere în revistă a 
realizărilor românești obținute in 
ultimii ani în domeniul informaticii.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea «-a răcit ușor 

în Moldova și pe litoral și s-a menți
nut în general călduroasă în celelalte 
regiuni. Cerul a fost schimbător, cu 
înnorări mai accentuate în Maramureș 
și Moldova, unde au căzut averse de 
?iloaie. însoțite de descărcări electrice, 
n nordul Dobrogei, vestul Munteniei, 

nordul Olteniei și al Transilvaniei și în 
Bărăgan s-au semnalat averse izolate 
de ploâie. în zona de munte aversele 
au fost sub formă de ninsoare. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului, la ora 14, era cuprinsă 
între 12 grade la Sulina și Mangalia și 
23 de grade la Sînnicolau-Mare și Ti
mișoara. în București : Vremea s-a 
menținut călduroasă, cu cerul variabil.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
28 și 24 aprilie. în țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor, mai ales 
în nordul și estul țării. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea averse locale de 
ploaie. însoțite de descărcări electrice, 
mai ales în cursul după-amiezeior. vînt 
moderat, cu unele intensificări. Mini
mele vor fi cuprinse între 2ero și S 
grade în estul Transilvaniei și nordul 
Moldovei și între 6 și 16 grade în cele
lalte regiuni. Maximele vor oscila în
tre 13 și 23 de grade, local mai ridicate, 
în București : Vremea se vă răci u$0r. 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie. Vînt moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

IA CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE

Un frumos succes al sportivilor români
4 medalii pentru luptătorii noștri : una de aur, două de argint 

și una de bronz
Campionatele europene de lupte 

libere au luat sfirșit marți la Le
ningrad cu un remarcabil sUcțâS âl 
sportivilor români, care âu Cucerit 4 
medalii : una de aur, două de argint 
și una de bronz. Pe cea mai înaltă 
treaptă, a podiumului învingătorilor 
a urcat Ladislau Șimon (peste 100 
kg). Care a cucerit centura continen
tală. Medalii de argint au obținut 
Petre Coman (62 kg) și Marin Pîr- 
călabu (74 kg), o medalie de bronz 
fiind cucerită de St. Morcov (90 kg).

în clasamentul general pe medalii, 
echipa României s-a clasat pe locul 
doi, după selecționata U.R.S.S.. care

Cicliștii noștri in competiții internaționale
Turul mediteranean"• Azi, start în rr 

ediția jubiliară a
In pregătire pentru a participa la 

„Cursa păcii", cicliștii noștri fruntași 
vor lua parte in aceste zile la o serie 
de concursuri cu caracter internațio
nal. Unii dintre ei (Teodor Vasile, 
Valentin Hie, Mircea Ramașcanu, 
Eugen Dulgheru. Teodor Drăgan și

HOCHEI

S-a încheiat prima parte 
a campionatului mondial 

de hochei
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Au 

luat sfirșit întrecerile primei părți a 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), care se desfășoară 
in aceste zile in sala .,Rondo" din 
Katowice. Pe primul loc în clasa
ment se află echipa Cehoslovaciei
— 14 puncte, urmată de formațiile 
U.R.S.S. — 10 puncte, Suediei — 8 
puncte, S.U.A. — 7 puncte. Poloniei
— 5 puncte, R.F. Germania — 4 punc
te. Finlandei — 4 puncte și R.D. Ger
mane — 4 puncte.

După cum s-a mai anunțat, formu
la actualei ediții a campionatului 
prevede continuarea competiției cu 
două turnee la care participă toate 
cele opt echipe. Primele patru clasa
te (Cehoslovacia, U.R.S.S.. Suedia și 
S.U.A.) vor juca în grupa care ur
mează să desemneze campioana 
mondială și europeană, iar celelalte 
patru formații (Polonia. R.F. Germa
nia. Finlanda și R.D. Germană) vor 
evolua în grupa secundă. Din această 
grupă vor retrograda două echipe.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Cam- 

bodgiei Democrate, marți după-amia- 
ză. Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
in Capitală o manifestare culturală.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți âi Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ngo Taing Tykea, însărcinat cu afa
ceri a.i. âl Cambodgiei Democrate la 
București, membri ai ambasadei.

*
Marți, 20 aprilie. Ahmad Hussein 

Al-Samarrai. ambasadorul Republicii- 
Irak, a părăsit definitiv Capitala, ln- 
eheindu-și misiunea în țara noastră.

★
La 20 aprilie a sosit la București 

Cârlos Valenzuela, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Chile in Republica Socialistă 
România.

Săptâmîna culturii seuegaleze
EXPOZIȚIE DE ARTĂ, CARTE ȘI FOTOGRAFII

Inaugurată la Bucu
rești în cadrul „Săptă- 
mînii culturii senega- 
leze", Expoziția de arta, 
carte și fotografii din 
Senegal reunește cîteva 
elocvente mărturii, de 
aleasă sensibilitate, a- 
supra a ceea ce a în
semnat și înseamnă 
idealurile artei și cul
turii pentru popoarele 
africane, pentru lupta 
lor curajoasă, pentru 
convingerea lor nestră
mutată in victoria eli
berării naționale și so
ciale. Sint înfățișate 
aici cîteva uleiuri, evo- 
cînd fie scene cotidie
ne de muncă, de pito
resc, al vieții africane, 
fie imagini ale lumii de 
puritate și de voioșie a 
copilăriei sau simboluri 
caduce ale veacurilor 
de opresiune cu care a 
fost confruntată istoria 
Africii. Vizitatorul ad
miră apoi îndelung 
măiestria specifică în 
care liniile filigranate 
și nuanțele tapiseriilor 
alimentează o sugestie 
bogată, optimistă, plină 
de forță. Colajele de 
scoici și nisip sau foto
grafiile documentare in

Ansamblul de balet „Șira Bădral" 
din Senegal — aflat In țara noastră 
cu prilejul -..Sâptămînii culturii Sene- 
galeze" — și-a început turneul, marți 
seara, eu un spectacol prezentat pe 
scena teatrului de stat din Ploiești. 
Dansatorii tînărului ansamblu, a că
rui preocupare esențială o constituie 

alb-negru atestă deopo
trivă omniprezența poe
ziei pe pămîntul afri
can însetat de liber
tate.

Dar, fie că apelează 
la mijloacele picturii, 
gravurii sau tapiseriei 
moderne, că volumele 
și culorile se regăsesc 
sub puterea riguroase-' 
lor certitudini asupra 
viitorului, fie că aparțin 
unor stiluri sau școli 
diferențiate, că abor
dează teme total dife
rite, artiștii senegalezi 
impresionează prin u- 
nitatea mesajului lor, 
prin efortul comun con
sacrat cultivării tradi
țiilor locale, dar și des
chiderii spre o „civili
zație universală", care 
să asigure audiența și 
receptivitatea, pe toate 
meridianele, unui me
saj valoros tocmai prin 
specificitate. încrederea 
în om, în omul elibe
rat de orice asuprire, 
în puterea acestui om 
de a-și făuri o viață 
liberă, independentă, 
luminoasă și demnă — 
întreg acest mesaj uma
nist al Africii de azi 
este unul din cele mai 
ascultate glasuri ale 
lumii contemporane.

a ciștigat 9 medalii (6 de aur, 1 de 
argint și 2 de bronz).

Iată lista campionilor europeni (in 
Ordinea categoriilor) ; A. Beloglazov 
(U.R.S.S.) : H. Gali (Ungaria).; VI. 
Jumin (U.R.S.S.) ; S. Timoșeev 
(U.R.S.S.) ; Al, Matveev (U.R.S.S.) ; 
D. Karavin (Cehoslovacia) : A. Ze- 
ger (R.F. Germania) : L. Tediășvili 
(U.R.S.S.) : I. Iarăghin (U.R.S.S.) ; 
L- Șimon (România).

Clasamentul pe medalii ; 1.
U.R.S.S. — 9 (6—1—2) ; 2. România 
— 4 (1—2—1) ; 3. Ungaria — 3
(1—2—0) ; 4. R.F. Germania — 2 
(1—1—0) ; 5. Cehoslovacia — 1
(l—0—0) etc. )

• Peste o săptămînă, 
,,Cupei Voința”
Ion Cojocarul participă lâ „Turul 
mediteranean" (startul — azi, sosirea
— duminică).

Ceilalți alergători selectidnabili, 
împreună cu cicliștii mai tineri — 
după ce au concurat, la sfîrșitul săp- 
tâmînii trecute, la ..Cupa Olimpia" — 
se antrenează intens pentru tradi
ționala competiție cu caracter inter
național „Cupa Voința", ce va avea 
loc săptămînă viitoare. Organizatorii 
ne-au comunicat ieri că preparativele 
sint aproape încheiate. Primii oaspeți
— cicliștii de peste hotare (au fost in
vitați alergători din Cehoslovacia. Un
garia, Bulgaria. Polonia. Italia. R. F. 
Germania) — sint așteptați să soseas
că peste cîteva zile, pentru a face 
cîteva antrenamente pe porțiuni ale 
traseului. De altfel, în aceste zile, pe 
Valea Prahovei, ca și pe alte șosele 
ale itinerarului apropiatei curse ci
cliste, cei mai buni sportivi ai sec
țiilor de ciclism din țara noastră (de 
Ia Dinamo, Steaua, Voința. Olimma 
București. Metalul Plopeni, Cibo 
Brașov. Mureșul Tg-Mureș) să antre
nează cu asiduitate.

Ediția a XX-a — jubiliară — »
„Cupei Voința" (ih cinci etape) va 
avea, după cum am mai anunțat, ur
mătorul traseu : marți, 27 aprilie : 
București — Ploiești — Sinaia (cota 
1 400) : miercuri, 23 aprilie : Sinaia — 
Predeal — Brașov — Rîșnov — Pirîul 
Rece — Predeal — Sinaia ; joi, 29 
aprilie : Sinaia — București (varian
ta Buftea) ; vineri, 30 aprilie : dimi
neața. cursă contracronometru indi
vidual, pe autostrada București — 
Pitești, iar după amiază, cursă pe 
circuit (în bd. Leontin Sâlăjan).

Marți dimineață a plecat iii Re
publica Arabă Egipt o delegație a 
municipiului Constanța, condusă de 
Gheorghe Trandafir, președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular municipal, care, la invitația 
guvernoratului Alexandria, va face o 
vizită de documentare în cadrul re
lațiilor de înfrățire stabilite intre cele 
două orașe.

*
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Ploiești a avut loc, marți după- 
amiază, un simpozion cu tema : ..Ro
lul femeii in familie și societate", 
organizat de Consiliul Național al 
Femeilor și Comitetul județean Pra
hova al femeilor.

★
Incepind de marți. Muzeul literatu

rii din Capitală găzduiește o inte
resantă manifestare culturală — „De
cada cărții pentru tineret", organiza
tă de muzeu și editura „Albatros".

(Agerpres)

In acord cu acest spi
rit care animâ cultura 
și civilizația senegaleză, 
Cartea scrisă și editată 
in această tară — și 
retipărită adesea în 
multe țări ale lumii — 
ilustrează același efort 
de sinteză a celor mai 
valoroase tradiții spi
rituale din Senegal si 
de pretutindeni. In a- 
ceastă perspectivă reți
ne atenția bogata per
sonalitate a președinte
lui Lăopold Sedar Sen- 
ghor prezent aici ca 
poet, eseist. filozof, 
politolog, conducător de 
stat, dar mai presus de 
orice ca cel mai mare 
animator al luptei po
porului său pentru li
bertate. pentru făurirea 
unei vieți libere și 
independente.

Mesajul umanist al 
artei senegaleze este 
profund și pătrunzător, 
de înaltă poezie și fru
musețe morală ; acest 
mesaj puternic și ori
ginal este însuși mesa
jul Africii luptătoare și 
victorioase.

Mihal 
IORDANESCU

♦
valorificarea tradiționalei arte sene
galeze, au interpretat, cu talent și 
fantezie, piese reprezentative din 
folclorul țării lor.

Spectacolul s-a bucurat de mult ■ 
succes, artiștii senegalezi fiind înde
lung aplaudați.

(Agerpres)

Se dezvoltă * * 
rețeaua comercială 
in satele doljene

• Mere roșii : SCALA — 8,15;
11.30; 13,45: 16; 18.15; 20,30, FLA
MURA — 9: 11.13: 13,30: 15.45:
18: 20.
• Brâțara d« bronz (spectacol de 
gate) : CASA FILMULUI — 20.
• Dictatorul : CAPITOL — 8,30; 
10,43: 13,15; 15.45; 18.15 : 20.45.
• Culise : CENTRAL — 18,15;
20.30.

Primul trimestru al acestui an 
a fost1 marcat și de primele suc- i 
cese din acest cincinal, obținu
te de lucrătorii din cadrul co- 
ooerației de consum din județul 
Dolj. Astfel, sarcinile de plan 
au fost realizate după cum ur
mează : în sectorul alimentație 
publică — 123.5 la Suta ; achi
ziții — 101 la sută ; prestări de 
servicii pentru populație 101 la 
sută ; export 105 la sută și in
vestiții 104 la sută. De mențio
nat că la desfacerea cu amănun
tul depășirile din primul trimes
tru din acest an sint cu 35.4 mi
lioane lei mai. mari față de rea
lizările perioadei corespunzătoa
re a anului trecut, iar sporul în
registrat in sectorul alimentație 
publică depășește cu 15,2 milioa
ne lei realizările perioadei de 
referință. Paralel cu preocupă
rile pentru îndeplinirea în bune | 
condiții a planului și angaja
mentelor asumate se acționează 
ferm pentru dezvoltarea rețelei 
comerciale de unități presta
toare de servicii Ia sate. Numai I
în acest an au fost date in fo
losință unități comerciale mo- I
derne in localitățile Terpezița, 
Leu. Giubega și Unirea, iar alte 
10 magazine sătești au fost mo
dernizate și dotate cu mobilier 
nou. Noilă unități comercială, 
precum și cele modernizate | 
practică sistemul autoservirii 
Si in mediul sătesc. în conformi
tate cu cerințele comerțului mo
dern, civilizai. (Nicolae Bă- 
hălău. corespondentul „Scin- 
teii").

DE LA C.E.C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că trage
rea la sorți pentru trimestrul I 
1976 a libretelor de economii cu 
dobindă și ciștiguri in autotu
risme emise de unitățile C.E.C. 
din municipiul București va 
avea loc la data de 26 aprilie, 
ora 16,30, iar tragerea la sorți a 
libretelor de economii cu do
bindă și ciștiguri în autoturisme 
emise de unitățile C.E.C. din 
tară va avea loc la data de 
28 aprilie, ora 16.30.

Ambele trageri la Sorți vor 
avea loc in sala clubului Fi- 
nanțe-bănci din str. Doamnei 
nr. 2. București. Cei interesați 
sint invitați să participe Ia a- 
ceste trageri la sorți.

Trei decenii de la constituirea

Partidului Socialist Unit din Germania

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării Partidului Socialist. Unit 

din Germania. Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 
Comitetului Central, tuturor membrilor Partidului Socialist Unit din Germania 
$i Oamenilor muncii din Republica Democrată Germană un salut frățesc fi 
cordiale felicitări. .

Urmînd și dezvoltind tradițiile luptei revoluționare, plină fle abnegație 
a clasei muncitoare germane, P.S.U.G. a desfășurat în anii de după eliberare 
o amplă activitate in vederea consolidării orînduirii populare, pentru înfăp
tuirea unor adinei prefaceri economice, politice și sociale, pentru edificarea 
societății socialiste în R. D. Germană, primul stat german al muncitorilor 
și țăranilor. _ t •Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă Romania dau o 
înaltă prețuire Succeselor remarcabile pe care oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană le obțin sub conducerea P.S.U.G. in toate domeniile 
construcției economice și sociale, pe calea făuririi societății^ socialiste dez
voltate, apreciindu-le drept o contribuție de seamă la întărirea forței fi 
prestigiului socialismului in lume. .

Constatînd cu satisfacție că relațiile dintre Partidul Comunist Roman și 
Partidul Socialist Unic din Germania, dintre Republica Socialistă Romania 
și Republica Democrată Germană se dezvoltă cu succes, nutrim convingerea 
că ele se vor amplifica și întări și în viitor, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, spre binele popoarelor noastre, 
în interesul unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu prilejul acestei aniversări, vă adresăm dumneavoastră, dragi tovarăși. 
Partidului Socialist Unit din Germania, tuturor Yf
noi succese 
rirea R. D. 
națională.

în opera de construire a socialismului, pentru progresul și înflo- 
Germane, in lupta pentru pace, colaborare pi securitate inter-

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Un moment de cea mai mare
însemnătate in istoria mișcării 

muncitorești germane
Oamenii muncii din Republica De

mocrată Germană aniversează astăzi 
împlinirea a 30 de ani de la un eve
niment care a marcat un moment 
de răscruce in viața patriei lor — 
constituirea Partidului Socialist Unit 
din Germania.

înscrisă la loc de cinste in analele 
mișcării muncitorești germane, crea
rea P.S.U.G. a constituit o strălu
cită încununare a luptelor desfășura
te de forțele revoluționare și progre
siste din țara prietenă pentru izbin- 
da idealurilor libertății și progresu
lui. pentru făurirea orînduirii noi, 
socialiste.

Trup din trupul poporului său, 
P.S.U.G. este demn continuator al 
vechilor tradiții ale mișcării munci
torești și comuniste germane, tradi
ții care s-au afirmat cu atita tărie 
încă in veacul trecut, prin genialii 
ginditori revoluționari Karl Marx și 
Friedrich Engels — întemeietorii co
munismului științific — și au conti
nuat să se dezvolte în focul bătăliilor 
purtate ani îndelungați de proleta
riatul german, de avangarda sa de 
luptă, din rindul căreia se desprind 
asemenea figuri luminoase de mili- 
tanți cum au fost Karl Liebknecht 
sau Roza Luxemburg. Pline de 
eroism și spirit de sacrificiu au fost 
— în anii întunecați ai dictaturii 
hitleriste — acțiunile desfășurate de 
Partidul Comunist pentru libertate 
și salvgardarea ființei naționale, pen
tru pace, acțiuni de care sint legate 
pentru totdeauna numele marelui fiu 
al poporului german Ernst Thăl- 
mann, președintele P.C.G., de lâ a 
cărui naștere s-au împlinit chiar in 
aceste zile 90 de ani.

După victoria marii coaliții anti
fasciste a popoarelor, in realizarea 
căreia un rol hotăritOr l-a avut Uni
unea Sovietică, forțele democratice și 
progresiste din partea de răsărit a 
Germaniei s-au putut afirma și dez
volta din pliii. In aceste noi con
diții, Partidul Comunist din Germa
nia, in frunte cu Wilhelm Pieck, și 
Partidul Social-Democrat, in frunte 
cu Otto Grotewohl. pornind de la în
vățămintele istoriei, de la premisa că 
făurirea unui stat german nou. demo
cratic și antifascist, care să evolueze 
spre socialism, impune ca o cerință 
primordială realizarea unității ideolo
gice și organizatorice â proletaria
tului, au întreprins un șir de impor
tante acțiuni menite să ducă la uni
ficarea celor două partide muncito
rești. încununarea acestor acțiuni a 
fost consemnată la 21 aprilie 1946. la 
Berlin, unde a avut loc congresul de 
constituire a Partidului Socialist 
Unit din Germania, pfe platforma 
marxism-leninismului.

Nașterea noului partid, activitatea 
susținută pe care a desfășurat-o, 
succesele dobindite in organiza
rea. îndrumarea și cdnducerea ma
selor muncitoare din această par
te a Germaniei au generat un pu
ternic avînt al muncii creatoare, con- 
semnindu-se. in scurtă vreme, im
portante realizări în înlăturarea gre
lelor urme ale războiului și înfăp
tuirea unor profunde transformări 
in viața politică, economică și socia
lă. La mai puțin de trei ani și jumă
tate .de la constituirea P.S.U.G. a 
avut loc proclamarea Republicii De
mocrate Germane — eveniment care 
a dischis drumul împlinirii înaltelor 
aspirații spre făurirea societății so
cialiste. pentru care au militat și 
și-au jertfit viața cei mai buni fii 
ai poporului german.

In perioada ce a urmat, oamenii 
muncii din R.D. Germană, călăuziți 
de Partidul Socialist Unit — forța 
politică conducătoare a statului — 
au repurtat mari succese in dez

Expunere la Academia „Ștefan Gheorghiu"
Marți dimineață, ambasadorul Re

publicii Democrate Germane ța 
București, Hans Voss, a avut o în- 
tilnire cu cadre didactice și cursanți 
ai Academiei „Ștefan Gheorghiu", cu 
prilejul căreia a prezentat o expu

voltarea economiei și culturii, In 
ridicarea nivelului de trai. Dina
mica Creșterii economice iși gă
sește o sugestivă expresie in fap
tul că industria realizează as
tăzi. in numai șase săptămini, o 
producție echivalentă cu aceea a în
tregului an 1949. Progrese substan
țiale au fost înregistrate, de ase
menea. in dezvoltarea agriculturii 
socialiste, a științei și tehnicii, a în- 
vățămintului. artelor etc. Toate aces
te realizări pe plan intern, ca și po
litica de pace promovată de R.D. 
Germană pe plan extern au dus la 
creșterea prestigiului internațional al 
tării — realitate care și-a găsit o 
semnificativă ilustrare in dezvolta
rea continuă a relațiilor sale politice, 
economice și diplomatice cu state de 
pe toate continentele. în primirea sa 
in rindurile Organizației Națiunilor 
Uriite.

în prezent, clasa muncitoare, țără
nimea. intelectualitatea se pregă
tesc să întimpine cu noi realizări 
Congresul al IX-lea al P.S.U.G., care 
va marca un nou eveniment de sea - 
mă în viața comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din țara prietenă.

Animați de puternice sentimente 
de prietenie și solidaritate interna- 
ționalistă față de popoarele frățești 
care edifică noua orînduire. comu
niștii, oamenii muncii din România 
urmăresc cu viu interes activitatea 
constructivă a oamenilor muncii din 
R. D. Germană, se bucură sincer de 
succesele lor, văzind in ele, ea 
și in propriile realizări. în înfăptui
rile tuturor țărilor socialiste, o con
tribuție activă la spo'rirea forței și 
influenței socialismului in lume.

Pentru poporul român, ani
versarea a trei decenii de la 
crearea P.S.U.G. reprezintă un prilej 
fericit de a evoca, o dată mai mult, 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare frățească dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. înteme
iate pe comunitatea de orînduire 
socială, pe identitatea țelurilor și 
aspirațiilor fundamentale, aceste ra
porturi se dezvoltă fructuos, în cele 
mai variate domenii — politic, eco
nomic. tehnico-științific. cultural 
etc. Așa cum au demonstrat în
seși realitățile vieții, o inriurire 
hotărîtoare asupra evoluției mereu 
ascendente a relațiilor reciproce în 
ansamblul lor exercită legăturile 
de colaborare tovărășească și solida
ritate internaționalistă dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, contactele, 
intilnirile și schimburile de vederi 
dintre conducerile de partid și de 
stat ale celor două țări. în acest con
text, de o însemnătate deosebită 
s-au dovedit convorbirile intre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, care au adus o contribu
ție esențială la adîncirea și întărirea 
relațiilor bilaterale in toate dome
niile. încheierea — cu prilejul tntîl- 
nirii celor doi conducători din 
1972. la București — a primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România șl 
R.D. Germană a 'înscris o nouă și 
remarcabilă pagină în cronica legă
turilor multilaterale ale celor două 
țări socialiste, deschizînd ample per
spective pentru amplificarea lor pe 
mâi departe. în interesul ambelor 
popoare, âl cauzei întăririi unității 
țărilor socialiste, al păcii și progre
sului in lume.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a P.S.U.G.. poporul român trans
mite comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din R.D. Germană un 
cald și frățesc salut. Însoțit de urarea 
de a repurta noi succese în dezvol
tarea economiei și culturii patriei 
lQr. în înflorirea ei continuă pe ca
lea socialismului.

nere consacrată Împlinirii a 30 de 
ani de la crearea Partidului Socia
list Unit din Germania și pregăti
rilor in vederea celui de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G.

ATLETISM ; Se afirmă 
încă o discobolă

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Havana, discobola cu
baneză Carmen Romero a stabilit un 
nou record național cu excelenta 
performanță de 69,08 m. Reamintim 
că recordul mondial al probei, de
ținut de atleta sovietică Faina Mel
nik, este de 70,20 m.

NATATir
în cadrul concursului ihterhațional 

de natație de la Leeds (Anglia), 
inotătoarea Petra Thuemer (R. D. 
Germană) a stabilit un nou record 
european în proba de 800 m liber 
cu performanța de 8'47”52/100. 
Vechiul record era de 8’52''45/100 
și aparținea compatrioatei sale Cor
nelia Doerr.

teatre
• A.R.I.A. (Sala Palatului) : Con
cert extraordinar de muîică ușoa
ra cu Jacques Hustin (Belgia), 
Margareta Pîslaru și Corina Chi- 
riac — 20.
e Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19.30. (sala mică) : Căsăe- 
toria (premieră) — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu“
(sala Studio) : Lieduri și melodii 
lirice Sandu Albu — 19. (sala
mică a Palatului Republicii Socia

liste România) : Recital Voicu Va- 
sinca (flaut) — prime audiții — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cint — 19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19.
• Teatrul Mic : Cu cărțile pe față
— 19.30.
• Teatrul Giulești : ...Eseu —
19,30.
• Teatrul satiric-muzica) „C. Tă
nase*'  (sala SâvOy) : Revista cu 
paiațe — 19,30. (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30, La hanul cu cîntece
— 19,30.

• Circul București : Ansamblul 
Circului Mare din Moscova. Circul 
pe gheață —■ 19,30.

cinema

• Călărețul fără cap : CENTRAL
— 9,15: 11.54: 13,45: 18.
• Cursa grea : PATRIA — 9: 11,30: 
14: 16.30: 19: 20.15, FAVORIT - 
9,15: 11,30: 13.43: 16; 18,13: 20.30. 
BUCUREȘTI - 8,45; 11: 13.15: 18: 
18,15: 20.30.
• zorro : FESTIVAL — 9: 11.45; 
14,30; 17.13: 20. DRUMUL SĂRII — 
14: 16.45: 19,30.
• Frați de cruce : VICTORIA —
9: 11.13: 10.30: 16; 18 15: 20,30, GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30: 16; 1.8.15:
20,30, AURORA — 9; 11,13; 13,30:
15,45; 18; 20,15.
O Vandana : LUCEAFĂRUL — 9: 
12; 16; 19.
• Operațiunea „Monstrul" ! EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30. GLORIA — 9; 11,30:
15,30: 18: 20,30, TOMIS — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Darling LIU : BUZESTI — 9: 
12; 16/19,15. VOLGA — 9,30; 12,30; 
16; 19.
« Tom șl Jerry : DOINA — 9.30; 
1113; 13;' 14.45: 16.30: 12 15: 20.
0 Cercul magic : LUMINA — 9;
11.15: 13,30: 15.45: 18; 20.
• Marele Gatsby : TIMPURI NOI
— 9: 12; 16: 19.
e Vînătorul din taiga : DACIA — 
); 12.30; 16; 19.15.
e Păsări de pradă : FEROVIAR
— 9: 11,15: 13.30: 16; 18,15: 20.13.
MELODIA — 9: 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20,30. MODERN — 9; 11.13: 
13.30: 16: 18.15; 20.30.
0 Sintem femei — 14,15, Mr. West 
In țara bolșevicilor — 16.15, Lola 
Montes — 18.30; 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).

0 Cei trei mușchetari ; GIU- 
LE$TI — 14: 16.
0 Arbore fără rădăcini : GIU
LEȘTI — 18.15; 20.15.
0 Casa de la miezul nopții : COS
MOS — ’15 30: 13: 20.15.
• Prin cenușa imperiului : BU- 
CEGI — 15.43: 18: 20. FLOREASCA 
— 15.30: 13: 20.15.
0 Inspectorul Brannigan : FE
RENTARI — 15,30: 18: 20.15.
0 7car : UNIREA — 16; 18; 20.
• Zile fierbinți : LIRA — 15.30: 
18; 20.
0 Mr. Majestyk : COTROCENI —
9: 11.13; 13.30: 15,45: 18: 20.15.
ARTA — 13.30: 15,45: 18: 20.
0 Dincolo de pod : PACEA — 16: 
18: 20, FLACARA — 15.30; 18; 20. 

0 Arborele eu frunze roz : MIO
RIȚA — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18: 20. 
0 ștefan cel Mare : CRINGAȘI
— 17.
O Kit tn Alaska : VIITORUL —. 
1.3,30: 18: 20.
0 Soacra : MOȘILOR — 14: 15,30. 
0 Comoara rechinilor : MOȘILOR
— 17: 19,15.
0 Soția lui Jean : POPULAR —
15,30.
0 Cerul e cu noi : POPULAR — 
18 ;■ 20,13.
O Magnolia înflorește din nou t 
MUNCA — 15.45; 18: 20.
« Respirație liberă : VITAN — 
15,30; 18: 20.
0 Casa de ta miezul nopții : RA
HOVA — 16; 18: 20.
0 Patima : PROGRESUL — 13,30; 
17.30; 19.30.
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SESIUNEA CONSILIULUI DEZVOLTĂRII MANILA ANKARA

INDUSTRIALE EVIDENȚIAZĂ: Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
Imperativul sprijinirii mai eficiente 
a țărilor in curs de dezvoltare, 

printr-o largă conlucrare internațională

româno-filipineze de
tehnică si

cooperare economica, 
de comerț

DELEGAȚIA C. C. Al P. C. R. A FOST PRIMITA 
DE PREȘEDINTELE PARTIDULUI REPUBLICAN Al POPORULUI

VIENA 20 (Agerpres). — în capita
la Austriei s-a deschis sesiunea ■ 
X-a a Consiliului Dezvoltării Indus
triale, principalul organism perma
nent al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) și din care fac parte 45 
țări membre, printre care și Româ
nia.

Dintre punctele aflate pe ordinea 
de zi a reuniunii rețin atentia cele 
privind urmările hotărîrilor și reco
mandărilor conținute în Declarația 
de la Lima și Planul de acțiune pri
vind dezvoltarea și cooperarea indus
trială și in documentele ultimei se
siuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., cele referitoare la 
sistemul de consultări industriale la 
nivel mondial, regional și sectorial, 
aflat in curs de organizare în cadrul 
O.N.U.D.I., crearea Fondului de dez
voltare industrială, ca instrumente 
inițiate de „Grupul celor 77", în ve
derea sprijinirii mai eficiente a ne
voilor țărilor în curs de dezvoltare.

Deschizînd lucrările Consiliului 
Dezvoltării Industriale, în calitate 
de președinte al sesiunii precedente, 
ambasadorul Dumitru Aninoiu a e- 
vocat contextul politic internațional 
în care se desfășoară actualele lu
crări, arătînd că se impune în zilele 
noastre obligația pentru toți de a 
respecta în mod strict drepturile le
gitime ale tuturor țărilor, de a rea
liza o largă cooperare în interesul 
tuturor și pe baza clară a principiilor 
noi de relații între state, în scopul 
rezolvării marilor probleme ale epo
cii în care trăim.

Referindu-se la marile probleme 
economice care se cer a fi rezolvate 
în actuala etapă, reprezentantul ță
rii noastre a subliniat locul priori
tar al industrializării — pîrghie de

bază a propășirii economice și socia
le a tuturor țărilor și a întăririi in
dependenței și suveranității lor na
ționale — precum și necesitatea spo
ririi contribuției și rolului O.N.U.D.I. 
în acest domeniu.

După ce a relevat importanța a- 
plicării măsurilor cuprinse în pro
gramele jtabilite pentru asigurarea 
unui sprijin mai eficient țărilor în 
curs de dezvoltare în opera de in
dustrializare, vorbitorul a subliniat 
importanța deciziilor și recomandări
lor conținute în rezoluțiile adoptate 
în legătură cu aplicarea măsurilor 
convenite prin Declarația și Planul 
de acțiune de la Lima privind dez
voltarea și cooperarea industrială, 
suveranitatea permanentă asupra re
surselor naturale, integrarea femeii 
în procesul dezvoltării industriale, 
precum și eforturile făcute în direc
ția promovării cooperării interna
ționale în domeniul transferului de 
tehnologie. Modul de desfășurare a 
lucrărilor Consiliului Dezvoltării In
dustriale și Comitetului său per
manent, precum și’ rezultatele ob
ținute, a arătat reprezentantul român, 
vin să confirme însemnătatea și uti
litatea promovării metodei consultă
rilor și a principiului consensului ca 
reguli de bază în activitatea 
O.N.U.D.I. și a sistemului Națiunilor 
Unite.

în încheiere, vorbitorul a expri
mat convingerea țării noastre că 
O.N.U.D.I., prin activitățile sale spe
cifice și prin concursul tuturor 
statelor membre, poate și trebuie să 
se ridice la înălțimea aspirațiilor 
popoarelor și a încrederii lor, să con
tribuie efectiv la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
la edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

MANILA 20 (Agerpres). — La Ma
nila s-au deschis lucrările celei de-a 
Il-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-filipineze de 
cooperare economică, tehnică și de 
comerț. Comisia examinează stadiul 
dezvoltării relațiilor economice din
tre cele două țări, modul în care se 
îndeplinesc înțelegerile realizate în
tre președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, cu prilejul vizitei în aceas
tă țară a șefului statului român, în 
aprilie 1975. Pe această bază, vor fi 
stabilite noi măsuri în vederea dez
voltării, în continuare, a relațiilor da 
cooperare economică între cele două 
țări.

Delegația română este condusă de

Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, iar delegația filipineză — de 
Troadio Quiazon, ministrul comerțu
lui. La lucrări participă, de aseme
nea, însărcinatul român cu afaceri 
a.i. la Manila, Bogdan Baltazar, și 
ambasadorul filipinez Ia București, 
Leticia Ramos Shahani.

★
în capitala filipineză, tovarășul Ion 

Pățan a avut convorbiri cu Cesar 
Virata, ministrul finanțelor, Manuel 
Collantes, ministru interimar al a- 
facerilor externe, Manuel Alba, mi
nistru interimar al planificării, pre
cum și cu Dominador Pongos, pre
ședintele Firmei de autovehicule 
D.M.G.

ANKARA 20 (Agerpres). — Dele
gația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care, la in
vitația Partidului Republican al Po
porului, face o vizită în Turcia, a 
fost primită de Biilent Ecevit, pre
ședintele Partidului Republican al 
Poporului.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a fost transmis un mesaj 
călduros de prietenie președintelui 
Partidului Republican al Poporului, 
urări de fericire și prosperitate po
porului turc.

La rîndul său, evocînd întîlnirila 
și convorbirile avute în cursul a- 
nului trecut cu secretarul general al

P.C.R., Biilent Ecevit a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai. bune urări de sănătate, de noi 
succese și de fericire personală, de 
prosperitate poporului român prie
ten.

în timpul convorbirii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării colabo
rării dintre cele două partide, a con
tribuției pe care ele o aduc la a- 
dîncirea relațiilor de prietenie și coo
perare dintre România și Turcia. La 
convorbire a participat George Ma
rin, ambasadorul României în Turcia.

în aceeași zl, delegația a depus 
e coroană de flori la Mausoleul lui 
Atattirk.

Președintele Partidului Republican 
al Poporului a oferit un dineu în 
onoarea delegației.

CIUDAD DE MEXICO

Deschiderea 
Sesiunii Uniunii 

Interparlamentare
CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager

pres). — La 20 aprilie, la sediul Ca
merei Deputaților din Ciudad de Me
xico, a avut loc în prezența pre
ședintelui Statelor Unite Mexicane, 
Luis Echeverria Alvarez, ceremonia 
inaugurală a sesiunii de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare. Din 
România participă o delegație a gru
pului român din Uniunea Interparla
mentară, condusă de Corneliu Mă- 
nescu, președintele grupului. Din de
legație mai fac parte loan Ceterchi, 
Mihail Hașeganu și Titus Popovici, 
deputați ai Marii Adunări Naționale.

Reuniune festivă la Havana
cu prilejul Împlinirii a 15 aid de la victoria obținută la 

Playa
HAVANA 20. — Corespondentul

Agerpres transmite : Cu prilejul ani
versării a 15 ani de la victoria obți
nută la Playa Giron, cînd în mai 
puțin de 72 de ore a fost respinsă 
invazia mercenară împotriva Cubei, 
în Sala Teatrului „Karl Marx“ din 
Havana a avut loc o reuniune fes
tivă.

în prezidiul reuniunii au luat loc 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului revoluționar, membrii 
Biroului Politic și ai Secretariatului 
Comitetului Central al partidului 
comunist, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești. De aseme
nea, în prezidiu s-au aflat șefii de
legațiilor din unele țări socialiste 
participante la lucrările celei de-a

Glron
opta consfătuiri a C.A.E.R. a condu
cătorilor organelor de stat în pro
blemele muncii, între care și tovară
șul Petre Lupu, ministrul muncii.

Cu acest prilej, tovarășul Fidel 
Castro a rostit o amplă cuvîntare, în 
care s-a' referit la semnificația isto
rică a victoriei obținute la Playa 
Giron, arătînd că acest eveniment a 
marcat intrarea Cubei pe făgașul 
transformărilor 
fluențat 
America 
subliniat 
a rămas 
torilor, țăranilor și studenților că- 
zuți la Playa Giron. Vorbitorul s-a 
referit apoi la unele probleme inter
naționale.

socialiste și a in- 
destinul popoarelor din 

Latină. De atunci — a 
Fidel Castro — socialismul 
cimentat cu sîngele munci-

PEKIN Convorbiri
chino-egiptene

PEKIN 20 (Agerpres). — Președin
tele Mao Tzedun l-a primit, marți, 
pe Husni Mubarak, vicepreședintele 
Republicii Arabe Egipt, și a avut cu 
acesta o convorbire cordială, priete
nească — informează agenția China 
Nouă. A fost prezent Hua Kuo-fen, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. în aceeași zi, la Pe
kin au continuat convorbirile dintre 
premierul Hua Kuo-fen și vicepre
ședintele Husni Mubarak.

agențiile de presă transmit

La chemarea Federației Generale a Muncii din Belgia, la Bruxelles a avut 
loc o amplâ demonstrație a oamenilor muncii împotriva șomajului

Ministrul român al mun
cii, Petre Lupu, care efectuează o 
vizită oficială în Cuba, la invitația 
lui Oscar Fernandez Padilla, minis
trul cubanez al muncii, a vizitat luni 
obiective economice și social-cultu- 
rale. împreună cu șefii de delegații 
prezenți la Consfătuirea C.A.E.R. a 
conducătorilor organismelor de stat 
în problemele de muncă din 
țări socialiste, a 
mire la sediul 
din Cuba.

unele 
participat la o pri- 
Ministerului Muncii

româno-cuba-
Ministerului Comer-

TOKIO

Protocol 
nez. La sediuI 
țului Exterior din Havana a avut loc 
ceremonia semnării Protocolului pri
vind schimbul de mărfuri dintre 
România și Cuba pe anul 1976. pre
cum și a Acordului de plăți între gu
vernele celor două țări. Din partea 
română, documentele au fost sem
nate de Marin Trăistaru, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea cubaneză — de Her- 
minio Garcia Lazo, adjunct al minis
trului comerțului exterior. La sem
nare ă fost prezent Petre Ionescu, 
ambasadorul țării noastre în Cuba.

La Moscova au ,ncePut mar'i 
convorbirile sovieto—laoțiene prile
juite de vizita delegației de partid 
și guvernamentale laoțiene conduse 
de Kaysone Phomvihane. secretar 
general al Partidului Popular Revo
luționar din Laos, primul ministru al 
Republicii Democrate Populare Laos.

GfOVO. Sindicatele din sectoa
rele public și particular ale transpor
turilor feroviare nipone au declanșat 
marți o grevă generală de 72 de ore. 
Continuă, de asemenea, acțiunile 
greviste concertate, inițiate săptămîna 
trecută de Consiliul muncitorilor de 
la corporațiile și serviciile publice 
(Korokyo), în domeniile transportu
lui urban, poștelor, telecomunicațiilor 
și altor servicii publice. Totodată, la 
acțiunile revendicative participă 
peste 50 de uniuni sindicale din sec
torul particular,

IntmnîXS*  Miniștrii de externe 
Turciei, Iranului și Pakistanului 
Ihsan Sabri Caglayangil, Abbas

Aii Khalatbary și, respectiv, Aziz 
Ahmed — s-au întilnit din nou marți 
după-amiază la Izmir, pentru a de- 
săvîrși declarația pe care o vor sem
na în cursul acestei săptămîni șefii 
de stat sau de guvern ai celor trei 
țări membre ale Organizației pen
tru cooperare și dezvoltare regională.

Pakistanul a acceptat 
propunerea Indieide 8 trimite 
o delegație la Islamabad pentru a 
discuta problema restabilirii relații
lor diplomatice. Agenția pakistaneză 
relatează că, răspunzînd acestei ofer
te, primul ministru al Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a comunicat 
premierului indian că este gata să 
accepte delegația, care va discuta, de 
asemenea, restabilirea legăturilor 
aeriene și comunicațiilor rutiere și 
feroviare.

Un important depozit de 
arme in care se aflau 25 de °buze 
de mortier, 400 de pachete de muni
ție de diverse tipuri, gloanțe și zeci 
de metri. de. fitil exploziv, a fost des
coperit la Belfast de unități ale ar
matei britanice.

ai
Incendiulcars * aurven't 'un* 

la Bruxelles a distrus o sală de ci
nematograf și patru magazine din 
cartierul comercial al orașului. Nu 
s-au înregistrat victime.

Situația din Liban
BEIRUT 20 (Agerpres). — în po

fida anunțării unui nou acord de în
cetare a focului, care ar fi trebuit 
să intre în vigoare la miezul nopții 
de luni spre marți, la Beirut au con
tinuat să se desfășoare lupte violen
te. Bilanțul ciocnirilor de pînă marți 
la prînz și din noaptea precedentă 
este de circa 110 morți și 200 răniți. 
Se semnalează, de asemenea, că, 
luni după-amiază, clădirea fostei Si
guranțe a statului, situată în centrul 
Beirutului, a fost bombardată și In
cendiată.

Pe plan politic situația se menține 
mai departe confuză. Părțile partici
pante la conflict au continuat și 
marți să se acuze reciproc de re
luarea ostilităților. între timp, pro
blema alegerii unui nou președinte 
nu s-a clarificat. Citind cercuri apro
piate președintelui Suleiman Fran- 
gieh, aganția France Presse relevă că 
acestea au confirmat că șeful statu
lui n-a semnat încă amendamentul 
constituțional adoptat la 10 aprilie 
de parlament pentru a se permite 
alegerea imediată a unui nou pre
ședinte.

O ultimă știre, parvenită marți 
seara, informa că organismul che
mat să asigure respectarea noului 
acord de Încetare a focului, Comi
tetul militar superior, în care sint 
reprezentate toate părțile interesate, 
a reușit s.ă se reunească pentru a 
rediscuta situația de pe teren. în 
sfirșit, cu speranța de a face să fie 
respectat noul acord de încetare a 
focului, gruparea progresistă a dat 
publicității o declarație în care aver
tizează că este gata să ia cele mai 
drastice măsuri împotriva oricui va 
mai încălca acest acord.

ROMA

Demersurile P. D. C. pentru evitarea alegerilor anticipate

Un important pas pe calea 
unității de acțiune a comuniștilor 

si socialiștilor
Presa și observatorii 

politici de aici conti
nuă să comenteze pe 
larg acordul recent 
realizat între pre
ședintele Prezidiului 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
din Japonia, Kenji 
Miyamoto, și președin
tele Partidului Socia
list din Japonia, To- 
momi Narita, acord 
prin care cele două 
partide, pornind de la 
pozițiile comune în- 
tr-un șir de probleme 
stringente ale actuali
tății nipone — depă
șirea dificultăților e- 
conomice generate de 
recesiune și inflație, 
elucidarea pînă la ca
păt a împrejurărilor 
scandalului financiar 
„Lockheed" etc. — au 
hotărît să acționeze u- 
nit în vederea unor 
rezolvări pe linia a- 
părării intereselor ma
selor celor mai largi. 
Măsurile concrete în 
Bcopul realizării unor 
acțiuni unitare ur
mează să fie exami
nate la nivelul secre
tariatelor celor două 
partide, precum și la 
nivelul comitetelor po
litice ale fracțiunilor 
parlamentare. Deose
bit de importantă este 
însă, în primul rînd, 
hotărîrea de a se des
fășura, în continuare, 
convorbiri la nivelul 
cel mai înalt, precum 
și la nivelul comitete
lor politice ale frac
țiunilor parlamentare 
în problemele creării 
unui front unit pe 
termen lung, între co
muniști și socialiști.

Se știe că, în ulti
mii ani, P.C.J. și P.S.J. 
au realizat acorduri 
cu caracter parțial 
privind lupta unită, In 
cadrul și în afara Die
tei, în vederea atinge

rii unor obiective de 
moment. Evoluția eve
nimentelor a de
monstrat că ori de cite 
ori s-au realizat ase
menea acțiuni unita
re, interesele oameni
lor muncii au fost a- 
pârate mai eficient și, 
totodată, forțele de. 
stingă, în ansamblul 
lor, au avut de ciști- 
gat, aceste forțe afir- 
mindu-se astăzi tot 
mai viguros pe scena 
politică a țării. Toc
mai pentru consoli
darea acestor poziții 
ale stîngii, in perspec
tiva apropiatelor ale
geri generale, prevă
zute pentru anul în 
curs, președintele Pre
zidiului C.C. al P.C.J., 
Kenji Miyamoto, a 
chemat, recent, la 
realizarea unui front 
unit „in vederea u- 
nor schimbări istorice 
în viața, politică nipo
nă". In același sens, a- 
preciind că viitoarele 
alegeri vor constitui o 
etapă semnificativă pe 
calea unei cotituri 
profunde în viața ță
rii, programul adoptat 
în ultima Convenție 
națională a partidului 
socialist chema la în
tărirea acțiunilor uni
te ale forțelor pro
gresiste nipone, în 
primul rînd a comu
niștilor și socialiștilor.

însemnătatea deose
bită a acordului reali
zat între P.C.J. și 
P.S.J. constă tocmai 
In faptul că abordea
ză concret, ca o eta
pă superioară față de 
înțelegerile de pînă a- 
cum, crearea frontului 
unit al forțelor pro
gresiste și democratice 
ca formă organizato
rică de durată. Toc
mai acest lucru expli
că ecoul larg pe care 
acordul îl suscită în

presă și în cercurile 
politice din țară. în 
acest sens, sînt scoa
se in evidență decla
rațiile lui Kenji Mi
yamoto, care a arătat 
că „acordul constituie 
un eveniment istoric 
ce își va face, fără 
îndoială, simțite efec
tele in viitor in via
ța politică niponă", 
în aceeași ordine de 
idei, într-o declarație

a Prezidiului C.C. al 
P.C.J. se subliniază că 
„Partidul Comunist va 
depune eforturi perse
verente pentru a dez
volta concret lupta u- 
nită in cadrul și in a- 
fara Dietei și pentru 
realizarea unui front 
unit progresist, care 
să aducă schimbări 
democratice in politica 
națională". Aprecieri 
Similare s-au făcut 
auzite și din surse ale 
partidului socialist.

Asemenea declarații 
îndreptățesc comenta
riile care se fac aici 
în sensul că acordul 
realizat constituie un 
moment important pe 
calea Înfăptuirii unei 
cerințe esențiale pe 
care însăși viața o 
pune la ordipea zilei, 
în vederea promovării 
intereselor fundamen-

tale ale poporului ja
ponez. Adăugindu-se 
acțiunilor unitare ale 
forțelor de stingă în 
diverse alte țări, cum 
ar fi Franța sau Ita
lia, recentele evoluții 
din Japonia vin să 
ilustreze profundele 
mutații intervenite în 
viața politică mondia
lă, atestînd, o dată în 
plus, tendința către u- 
nirea eforturilor co
muniștilor și socialiști
lor, ale tuturor forțe
lor democratice și pro
gresiste, din fiecare 
țară în parte și din 
lume in ansamblu 
— pentru soluționarea 
marilor probleme ale 
contemporaneității pe 
plan național și inter
național.
Paul DIACONU

WASHINGTON

Cazul „Scotia Coal Co" și concluziile 
unei comisii de anchetă

încălcarea flagrantă 
de către patronat a 
normelor elementare 
de protecție a muncii, 
nerespectarea dispozi
țiilor forurilor federa
le in această direcție, 
adoptarea unor măsuri 
fictive de securitate, 
pentru a induce în 
eroare forurile respec
tive — acestea sînt, 
potrivit unor concluzii 
preliminare ale orga
nelor de anchetă, cite- 
va din cauzele celor 
două explozii care au 
avut loc la mina nr. 1 
a firmei „Scotia Coal 
Company", din Oven 
Fork, statul Kentucky, 
și în care și-au pier
dut viața 26 de oameni.

Exploziile s-au pro
dus la începutul lunii 
trecute, la un interval 
de numai 30 de ore 
între ele, în același 
abataj, supranumit de 
mineri și „casa mor
tuară subterană". Pri
ma catastrofă a prici
nuit moartea a 15 mi
neri. A doua zi, opt

colegi de-ai lor și trei 
inspectori federali s-au 
oferit voluntar și au 
coborit în mină prin- 
tr-un tunel de venti
lație adine de 1 300 
metri, pentru a aduce 
victimele la suprafață 
și, totodată, pentru a 
întări plafonul abata
jului, șubrezit de ex
plozie, spre a permite, 
astfel, investigarea 
cauzelor catastrofei. La 
gura minei, ale cărei 
tuneluri șerpuiesc pe 
zeci de kilometri, aș
teptau. în burniță și 
frig, membrii famili
ilor și prietenii victi
melor, precum și ai 
celor care tocmai pă
trunseseră în mină. 
Temerile lor s-au ade
verit : din adincuri s-a 
auzit o nouă explozie. 
Nu după mult timp s-a 
aflat că toți membrii 
echipei de voluntari 
au fost uciși în aceeași 
zonă în care avusese 
Ioc și prima explozie.

Cazul a generat ne
liniște și puternice

proteste în rîndul opi
niei publice. La 
Washington, Comitetul 
senatorial pentru pro
blemele muncii a 
hotărit organizarea u- 
nor audieri publice ; 
agenția oficială de 
investigații „General 
Accounted Office" a 
trimis la fața locului 
o comisie de anchetă ; 
administrația federală 
pentru aplicarea nor
melor de protecție a 
muncii a inițiat inves
tigații proprii ; condu
cerea Uniunii sindica
le a muncitorilor mi
neri (U.M.W.) a efec
tuat și ea un studiu 
investigativ, după care 
a publicat o declarație 
de condamnare a pa
tronatului pentru vio
larea gravă a norme
lor de securitate a 
muncii în scopul obți
nerii unor profituri cit 
mai mari.

„Cu numai 24 de 
ore înainte ca mina să 
fi fost transformată, 
prin explozia gazului

metan, Intr-un imens 
cavou — scrie „New 
York Times" — com
pania a fost avertiza
tă în legătură cu un 
șir\ de abateri de la 
normele de securitate 
a muncii", între care 
acumularea primej
dioasă de gaz metan 
în unele abataje. Ști
ind că a doua zi in
spectorii vor veni pen
tru a verifica dacă lu
crurile au fost reme
diate, patronii, în loc 
să treacă la îmbună
tățirea întregului sis
tem de aerâre, au re
curs la un expedient, 
respectiv dirijarea 
în mai mare măsură a 
curentului de aer spre 
abatajele ce urmau să 
fie inspectate. Proce- 
dînd astfel, compania 
a lăsat în voia soartei 
un număr și mai mare 
de abataje, in care s-a 
acumulat un volum 
imens de gaze. Astfel, 
refuzul patronilor de a 
cheltui o infimă parte 
a profiturilor pentru 
ameliorarea sistemului 
de ventilare a cauzat 
moartea a zeci de oa
meni.

Din păcate însă, 
scrie ziarul local „Mi
ners’ Voice" („Vocea 
minerilor"), cazul nu 
este singurul de acest 
gen. în total, în S.U.A. 
sînt peste 90 de galerii 
înscrise pe lista mine
lor cu grad înalt de 
periculozitate. Amen
zile date companiilor 
pentru violarea nor
melor de securitate 
fiind prea mici, patro
natul preferă de mul
te ori să le plătească, 
decît să cheltuiască 
pentru a corecta aba
terile de la normele 
menționate. Uneori 
însă, chiar și aceste 
amenzi rămîn neplăti
te. După cum scrie 
ziarul „Washington 
Post", In anul 1974, 
companiile din indus
tria minieră nu au 
plătit statului amenzi 
în valoare de 38 mi
lioane dolari. în a- 
ceeași perioadă și-au 
pierdut viața in aba
taje peste 100 mineri.

C.ALEXANDROAIE

ROMA 20 (Agerpres). — Conduce
rea Partidului democrat-creștin, de 
guvernămînt, din Italia, preconizea
ză un program economic de ur
gență.

Principalele măsuri incluse în pro
gram vizează o politică de aus
teritate în privința cheltuielilor pu
blice și creșterea investițiilor pro
ductive, orientarea creditelor către 
reconversiunea unor ramuri indus
triale și pentru «dezvoltarea sudului 
țării, punerea în aplicare a unui 
program menit să reducă șomajul în 
rîndul tinerilor între 18 și 25 ani. De 
asemenea, programul de urgență vi
zează ameliorarea poziției lirei ita
liene, redresarea balanței comerciale 
prin stimularea exporturilor, precum 
și reducerea deficitului bugetar, 
care va depăși în acest an, potrivit 
estimărilor actuale, suma de 13 mi
liarde de lire italiene.

După cum s-a precizat, programul 
economic de urgență va fi discutat 
în cadrul unei reuniuni, la care vor 
lua parte premierul Aldo Moro și 
membrii guvernului. Un alt element 
al eforturilor P.D.C. de soluționare a 
situației politice interne îl constituie

runda de consultări a secretarului 
național al Partidului democrat- 
creștin, Benigno Zaccagnini, inițiate 
marți cu conducerile partidelor so
cialist, comunist, social-democrat, li
beral și republican asupra planului 
de relansare economică. Ea va fi în
cheiată pînă la finele lunii în curs, 
în cazul în care discuțiile cu aceste 
partide politice nu se vor solda cu 
un acord, alternativa care ar rămîne 
ar fi aceea a organizării de alegeri 
anticipate.

Misiunea pe care și-a asumat-o 
Benigno Zaccagnini este considerată 
delicată și dificilă, datorită unor fac
tori cum sînt amploarea dificultăților 
social-economice cu care este con
fruntată țara, diferențele de abor
dare existente între principalele 
partide politice în legătură cu căile 
de soluționare a crizei, existenta 
unor deosebiri de păreri în interiorul 
Partidului democrat-creștin, ilustrate 
și de faptul că noul președinte al 
Consiliului Național al partidului, A- 
mintore Fanfani, și-a exprimat scep
ticismul in legătură cu șansele de 
reușită ale noii tentative întreprinse 
de secretarul național al P.D.C.

ÎN TARILE CAPITALISTE

Proces continuu de eroziune monetară
I A DEPRECIATION DES MONNAIFS

Publicația vest-germană în limba franceză „Tribune d’Allemagne", 
care apare la Hamburg, inserează graficul alăturat, care ilustrează de
precierea, in procente, în perioada 1970—1975 a valorii monedelor națio
nale din principalele țări capitaliste.

După cum reiese din grafic, lira sterlină britanică a pierdut 46 la 
sută din puterea sa de cumpărare, peso-ul spaniol — 43, yenul japonez 
— 42, lira italiană — 42, coroana daneză — 36, francul francez — 34, 
guldenul olandez — 34, francul belgian — 33, coroana suedeză — 32, 
francul elvețian — 31, șilingul austriac — 30, dolarul american — 26 
și marca vest-germană — 26 la sută.

DE PRETUTINDENI
• CIND A APĂRUT 

VIAȚA PE PĂMINT? 
în urma calculelor efectuate pa 
baza celor mai recente desco
periri, reiese că viața a apărut 
pe planeta noastră în urmă cu 
două miliarde de ani. Dovada o 
furnizează resturile de alge și 
organisme primare găsite în 
cursul unor forări la mare adîn- 
cime (6 000 m) efectuate In 
Ucraina. Paleontologul sovietic 
Boris Timofeev, care a cercetat 
fosilele, consideră că ele au o 
vechime de trei ori mai mare 
decît cele mai vechi fosile or
ganica cunoscute pînă acum.

• MANGAN DIN APE 
TERMALE. Odată cu desco
perirea, în sud-vestul Insulei 
Hawaii, a unui izvor subacva
tic de apă termală, oameni! de 
știință vest-germani, ce efec
tuează cercetări în Pacific la 
bordul vasului „Valdivia", apre
ciază că s-a făcut un pas pe 
calea elucidării misterului for
mării nodulilor de mangan (este 
vorba de formațiile ce se găsesc 
pe fundul mărilor și al oceanelor 
și care reprezintă o sursă prac
tic inepuizabilă, a prețiosului 
metal, puțind acoperi necesită
țile omenirii pe o durată de 
zeci de mii de ani). Din acest iz
vor, aflat la 4 800 m adîncime șl . 
avînd o temperatură de 28 gra
de Celsius, au fost extrași șap
te noduli cu un conținut extrem 
de ridicat de mangan.

• „ORĂȘELUL ANTI
CIPAȚIILOR ȘTIINȚIFI
CE-. După „Disneyland" și 
„Disneyworld", cele două mari 
parcuri de distracții din S.U.A., 
rod al fanteziei părintelui lui 
Mickey Mouse, întreprinderile 
care îi poartă numele își pro
pun, acum, să construiască un 
„orășel al anticipațiilor științi
fice" denumit EPCOT — de 
la „Experimental Comunity of 
Tomorrow" (Comunitatea ex
perimentală a viitorului). A- 
cesta este conceput ca un oră
șel în formă de stea, cu un 
nucleu central, unde vor fi sto
cate informații asupra diverse
lor proiecte științifice, încon
jurat de o succesiune de clădiri 
circulare ce vor găzdui un „cen
tru al științei și tehnologiei" 
(energie, transporturi, spațiu 
cosmic, oceanografie), un „cen
tru social" (educație , sănătate 
etc.) și un „centru al artelor și 
comunicațiilor" ; la periferie vor 
exista diferite instalații consa
crate reciclării deșeurilor, fo
losirii energiei solare ș.a. în 
fine, o „vitrină mondială" va 
permite diferitelor țări să ex
pună prototipuri ale unor pro
duse, prefigurînd industria vii
torului.

•STIMULATORUL CAR
DIAC a salvat pină acum în 
Polonia peste trei mii de vieți 
omenești. Cel mai tinăr purtă
tor al acestui aparat, nu numai 
din Polonia, ci și din întreaga 
lume, este un băiețel in vîrstă 
de patru ani. Intervenția chirur
gicală pentru implantarea sti
mulatorului a avut loc la Insti
tutul de pediatrie din Varșovia.

• EVOCAREA UNUI 
UMANIST. La Florența au 
avut loc recent un șir de mani
festări comemorative consacra
te evocării lui Giacomo Devoto, 
lingvist de reputație mondială, 
care a lăsat în urma sa, intre 
altele, un dicționar etimologic 
al limbii italiene și un impună
tor studiu asupra „Limbajului în 
Italia", vastă sinteză a graiuri
lor vorbite de-a lungul milenii
lor în peninsula italiană. Sa
vant progresist, Devoto a con
damnat, cu vehemență, la vre
mea sa, fascismul, care abia se 
năștea pe atunci,, considerindu-1 
ca o negare fundamentală a va
lorilor umaniste.

• COMBATEREA AL
COOLISMULUI LA VO
LAN. O comisie de anchetă 
în problema alcoolismului la 
volan, creată în august 1975, 
printre ai cărei membri se nu
mără și celebrul automobilist 
Graham Hill, a recomandat gu
vernului britanic să voteze o 
lege acordînd poliției împuter
niciri sporite pentru depistarea 
conducătorilor auto ce consu
mă alcool. Polițiștii ar urma să 
primească autorizația de a efec
tua teste-surpriză la ieșirea din 
baruri și cluburi a persoanelor 
care se pregătesc să se așeze 
la volanul unei mașini. Pină a- 
cum, poliția britanică nu' putea 
să ceară unui automobilist să 
se supună la un test alcoolme- 
tric decît în cazuri de accident 
sau de încălcare a regulilor de

. circulație.

• BUSINESS-UL AVI
COL. In ciuda legislației aus
traliene extrem de severe cu 
privire la scoaterea din țară a 
plantelor, animalelor și păsărilor 
tipice celui de-al șaselea conti
nent, acestea, și în primul rînd 
păsările, cu multicolorul lor pe
naj, au devenit un obiect de In
tensă contrabandă. Intr-adevăr, 
de îndată ce micile vietăți au 
început să constituie, datorită 
căutării lor pe piața mondială, 
o afacere rentabilă, în lumea in
terlopă s-au ivit o serie de ban
de specializate în „business-ul 
avicol". în fața acestei situații, 
parlamentul din Canberra a ho
tărit instituirea unei comisii 
permanente care să vegheze 
asupra respectării legislației 
mai sus amintite. De asemenea, 
detectivi speciali și membri ai 
asociației pentru protecția ani
malelor, precum și formațiuni 
întărite de vameși, vor fi che
mați să oprească „zborul" ilegal 
al păsărilor din Australia.
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