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PREȘEDINTELE REPUBLICII SENEGAL 
ÎN VIZITĂ OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA

Noua iritîlnire dintre președinții Nicolae Ceaușescu
$ Leopold Sedar Senghor—moment cu ample semnificații pentru 
întărirea conlucrării în toate domeniile dintre cele două țări și popoare

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
marți, 20 aprilie, a sosit, intr-o 
vizită oficială de prietenie în 
țara noastră, președintele Re
publicii Senegal. Leopold Sedar 
Senghor, împreună cu doamna 
Colette Senghor.

Cei doi șefi de stat se întil- 
nesc la numai șapte luni de la 
ultimele convorbiri avute in 
România, cu prilejul vizitei ne
oficiale întreprinse de președin
tele Leopold Sedar Senghor in 
țara noastră, la incheierea căreia 
președintele Nicolae Ceaușescu 
sublinia : ..Sper că. avind im
presii plăcute, veți realiza o 
vizită oficială in România, pen
tru a putea continua, astfel, 
schimbul de păreri și. mai ales, 
pentru a găsi căile unei colabo
rări mai active intre popoarele 
noastre pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale, a ridicării 
bunăstării fiecăruia dintre ele“. 
Iată, așadar, însemnătatea și 
semnificația reluării acestui 
rodnic dialog, care va contribui, 
fără îndoială, la întărirea con
lucrării dintre țările noastre, 
în toate domeniile, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a păcii, cooperării și în
țelegerii intre națiuni.

Evoluția fructuoasă a relațiilor 
româno-senegaleze reflectă. în 
mod grăitor, consecvența cu 
care acționează România socia
listă pentru extinderea raportu
rilor de prietenie și colaborare 
cu statele africane, pentru a- 
dîncirea conlucrării cu aceste 
țări in lupta împotriva imperia
lismului. colonialismului si neo- 
colonialismului. pentru liberta
te și progres, pentru edificarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Acestea sînt temeiurile pro
funde pentru care poporul nos
tru a intîmpinat cu caldă prie
tenie ș’i ospitalitate pe înalții 
soli ai poporului senegalez.

Ceremonia sosirii s-a desfă- 
. șijrat pe aeroportul Otopeni. 

Frontispiciul aerogării era domi
nat de portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor. încadrate de 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe mari pancarte erau în
scrise urările : ..Bun sosit in 
Republica Socialistă România 
Excelenței Sale domnului Leo
pold Sedar Senghor. președin
tele Republicii Senegal ..Să 
sș dezvolte continuu relațiile de 
prietenie, solidaritate și coope
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Senegal.

’ în interesul ambelor popoare, 
al păcii «și înțelegerii interna
ționale

în întîmpinarea înalților oas
peți au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Erau prezenți tovarășii Ma
nea Mănescu. Ștefan Voi tec. 
Gheorghe Cioară. Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe . Oprea, Dumi
tru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Ion Ioniță. Vasile Patili- 
net. Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale. George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, ge
nerali.

Erau de față ambasadorul 
României in SenegaL Ion Moan- 
gă. și ambasadorul Senegalului 
in țara noastră. Ibrahima Boye.

Se aflau, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acredi
tați la București.

La ora 15 aeronava a aterizat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
urat un cordial bun sosit in 
țara noastră președintelui Leo
pold Sedar Senghor și doamnei 
Colette Senghor.

Președintele Leopold Sedar 
Senghor a prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pe Adrien 
Senghor. ministrul dezvoltării 
rurale și hidraulicii. Louis Ale- 
xandrenne, ministrul dezvoltării 
industriale și mediului înconju
rător. Alioune Sene, ministrul 
c.ulturii. Amadou Bouta Gueye, 
vicepreședinte al Adunării Na
ționale. Moustapha Niasse. di
rectorul cabinetului președinte
lui Republicii, pe celelalte per
soane ofieiale care -ii. însoțesc in 
vizita sa in țara noastră.

în continuarea ceremoniei, 
comandantul gărzii militare a 
prezentat onorul. Au fost into
nate. apoi, imnurile de stat ale 
celor două țări, iar in semn de 
salut s-au thas 21 de salve de 
artilerie. Cei doi președinți au 
trecut in revistă garda de onoa
re. A urmat prezentarea perso
nalităților române și a șefilor 
misiunilor diplomatice.

Numeroși bucureșteni. veniți 
la aeroport, precum și tineri 
din Republica Senegal care stu
diază in România au participat 
cu însuflețire la reintilnirea 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor. au aclamat pentru în
tărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre țările și 
ponoarele noastre.

în această ambianță revela
toare pentru relațiile trainice 
româno-senegaleze. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor au părăsit aero
portul. intr-o mașină escortată 
de motocicliști. Mii de locuitori 
ai Capitalei au intîmpinat cu 
sentimente de profundă stimă 
pe cei doi șefi de stat. Din 
mașina deschisă. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor au răspuns cu 
cordialitate aplauzelor îndelungi 
și semnelor de prietenie ale 
mulțimii.

Dineu oficial oferit de președintele 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
in onoarea președintelui Leopold Sedar Senghor 

și a doamnei Colette Senghor
Președintele Republici: So

cialiste Româna. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu. au oferit marți 
ur. dineu oficial in onoarea pre
ședintelui Republici: SenegaL 
Leopold Sedar Ser.ghor, și a 
doamnei Colette Senghor.

La dineu au luat parte tova
rășii Manea Mănescu. Ștefan 
Voitec. Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară. Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Par.ă. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Râdulescu. 
Leonte Răutu. Iosif Velar. Die 
Verdeț. Ștefan Andrei. Nicolae

Giosan. Ion Ioniță. Vasile 
Patilineț și Ion Ursu. Mihai 
Marinescu și Angelo Micule seu, 
viceprim-miniștri ai guvernului. 
George Macovescu. ministru! 
afacerilor externe, alți membri 
ai guvernului, ambasadorul ță
ri: noastre in Senegal, conducă
tori ai unor instituții centrale, 
personalități ale vieții știin
țifice si culturale românești. 
Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Au participat Adrien Senghor. 
Louis Alexandrenne. Alioune 
Sene, Ibrahima Boye. Amadou

Bouta Gueye. Moustapha Niasse, 
celelalte persoane oficiale sene- 
galeze.
• în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
taldă prietenie. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Leopold Sedar Senghor au 
rostit toasturi.

Urmărite cu satisfacție și sub
liniate cu aplauze de cei pre
zenți, toasturile au fost mar
cate. la incheierea lor. de into
narea imnurilor de stat ale Re
publicii Senegal și Republicii 
Socialiste România.

ÎN pagina a III-A TOASTURILE ROSTITE LA DINEU

» ÎMl.MPINAREA ANIVERSĂRII P.f.R. $1 A ZILEI DE 1 MĂI

La întreprinderea „Automatica"
din București

PRESTIGIUL -
onorat printr-o înalta

calitate a
Toți tinerii pe care i-arr. în

trebat ia luU eța inderea Auto- 
rurti- București, unde me- 

de v-.rstă a colectivului e«îe 
in majoritatea secțiilor sub S 
de ani. despre aaccearie lor. des
pre rezultatele bune ooțmute. 
~ ultimul timp. in pro
ducție- au ținut să sublinieze 
m răspunsamîle loc faptul că 
pre=-.g;_ de care se bucură pro- 
<Lrse>- fabricate. Înfăptuiri
le in ultimul timp tint 
datocate climatului sănătos de 
m-rr.ră sa vjță existent in fie
care secție, ateber sau laborator, 
preocupăm tuturor cadrelor teh
nice. munci ideilor, a organizației 
V.T.C. pentru promovarea nou
lui. pentru o mai bună organi
zare a mund:. întreprinderea 
^Automatica*, căreia i s-a decer
na: recent Ordinul Muncii clasa 
I să. pentru a doua oară. Stea
gul Roșu și Diploma de fruntaș 
pe țară, pentru ocuparea locului 
intii in întrecerea desfășurată 
anul trecut, intre unitățile eco
nomice producătoare de aparate 
și elemente pentru automatizări, 
a îndeplinit, precum se știe, pla- 
r.u! in cincinalul trecut cu a- 
proape 8 luni mai devreme. Au 
fost astfel realizate suplimentar 
instalații și aparate in valoare 
de peste 795 milioane Iei. Pro
ductivitatea muncii a crescut iif 
anul trecut cu aproape 5 000 lei 
pe lucrător. în acest an au fost 
continuate cu succes acțiunile de 
asimilare a unor tehnologii noi 
de fabricație de raționalizare a 
unor instalații și aparate, obți- 
nindu-se astfel importante eco
nomii de materiale, materii pri
me. combustibil și energie. De 
remarcat este și faptul că mai 
multe secții au fost dotate cu 
utilaje, cu agregate construite in 
întreprindere, cu panouri de 
control și cu instalații de veri
ficat in valoare de mai multe 
milioane de lei, toate realizate

faptelor
prin autoutilare. Totodată, a fost 
reorganizat, pe baze științifice, 
întreg procesul de fabricație, 
s-au efectuat studii de analiză a 
valorii Ia fiecare din produsele 
fabricate. ..Aproape tot ce reali
zăm aici — ne-a spus tovarășul 
Ion Nedelcu. inginer șef al între
prinderii. sint instalații și apa- 
rate unicate. în aceste condiții 
este nevoie de specialiști buni, 
de o dotare corespunzătoare, de 
o temeinică organizare și disci
plină in producție. Pentru con
fecționarea unui produs la ter
menele cerute de beneficiari am 
căutat să asigurăm din timp do
cumentația de fabricație cu cel 
puțin 6 luni. înaintea asimilării 
lui. in vederea aprovizionării cu 
maf> riale, cu sculele și dispozi
tivele necesare. Au fost specia
lizate unele secții de fabricație 
pe anumite categorii de echipa
mente Electrice sau operații in 
vederea sporirii eficienței și creș
terii productivității muncii. Desi
gur. rolul hotâritor in toate aceste 
acțiuni, in obținerea succeselor 
înregistrate de întreprindere. îl 
au pasiunea, hărnicia cu care 
fiecare membru al colectivului
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de munca
nostru muncește pentru a se a- 
chita de sarcinile ce-i revin, en
tuziasmul cu care s-a răspuns 
la toate chemările adresate de 
organizația de partid, de condu
cerea întreprinderii.

Exigențele pe care' le pune 
cincinalul revoluției tehnico-ști- 
intifice in fața organizațiilor 
U.T.C.. a tinerei generații, i-a 
mobilizat și mai mult pe uteciș- 
tii din întreprinderea ..Automa
tica" pentru promovarea, cu 
consecvență, a noului în produc
ție. pentru realizarea unor insta
lații și aparate cu calități func
ționale mereu mai ridicate. în 
momentul de față sint in curs 
de materializare peste 80 de stu
dii întocmite de către membrii 
cercului de creație tehnico-știin- 
țifică al organizației U.T.C. 
Totodată, prin acțiunile de mun
că patriotică. întreprinse de ute- 
ciști in aceste luni, care au tre
cut de la începutul anului, a 
fost realizată o-producție supli
mentară in valoare de peste

NICOLAE MILITARU

(Continuare in pag. a Il-a)
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însemnele prețuirii 

unanime—fruntașilor 

întrecerii socialiste
In diferite localități din țara au continuat festivitățile prilejuite 

de decernarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare unită
ților care au ocupat primul loc in întrecerea socialista desfășu
rata in anul 1975.

Ritm sporit, cali
tate superioară 
in executarea Iu- 
crărilor de sezon
© Semănatul 

porumbului

9 Plantatul 

legumelor 

timpurii in cimpîn această săptâmină mecanizatorii și cooperatori: au mărit ritmul de insămînțare a porumbului, pentru terminarea în 8—10 zile a semănatului acestei culturi, care deține cea mai mare pondere în producția noastră cerealieră. Cooperativele agricole au și însămîn- țat peste 400 000 hectare. în județele Timiș, Dolj și Mehedinți, unde sînt folosite din plin mașinile și timpul, această lucrare a fost executată pe mai mult de 40 la sută din suprafețele planificate. De asemenea, peste o treime din terenurile rezervate porumbului au fost cultivate in unitățile agricole cooperatiste din județele Buzău. Bihor și Arad.Mecanizatorii și cooperatorii depun eforturi pentru ca în această săptâmînă să obțină cele

mai bune rezultate la semănat. în județul Vrancea, de pildă, s-a imprimat acestei lucrări o viteză zilnică de peste 5 000 hectare. O suprafață mai mare decît cea prevăzută în grafice se înregistrează și în unitățile din cadrul consiliilor intercooperatiste Pecica, Năd- lag, Siria și Vinga din județul Arad. Mecanizatorii și cooperatorii din județul Alba, unde semănatul a început mai tîrziu din cauza vremii reci, lucrează intens pentru recuperarea rămîrierii în urmă. în unitățile agricole cooperatiste Aiud, Teiuș, Unirea și Șibot, care au început primele semănatul, au însă- mînțat în numai două zile peste 1 200 hectare.Raidul reporterilor noștri, în pagina a 2-a
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TROFEUL
LUI TRAIAN

ale aceluia ce 
fost denumit

Nici unul dintre războaiele pe 
care le-au purtat romanii de-a 
lungul secolelor pină au supus 
lumea antică nu s-a bucurat de 
atitea monumente ca cele duse 
de Traian împotriva dacilor. Au 
fost ridicate nu mai puțin decit 
patru arcuri de triumf, o co
lumnă și un monument trium
fal. Columna a fost așezată la 
Roma, in forul construit de ce
lebrul Apolodor din Damasc in 
intenția de a perpetua în veșni
cie mărețele fapte 
pe drept cuvîrit a 
..cel mai bun 
principe" și din
tre acestea mai 
de seamă era. 
fără îndoială, 
supunerea daci
lor in urma a două crîncene răz
boaie. Monumentul triumfal s-a 
ridicat pe locul unde Traian a 
repurtat o victorie hotăritoare 
asupra demnului său adversar, 
victorie determinantă pentru 
soarta ambelor războaie și im
plicit a supunerii dacilor.

Era obiceiul la romani ca după 
o victorie obținută intr-o bătă
lie, pe locul unde s-a desfășu
rat operațiunea să fie implintat 
un trunchi de copac pe care se 
atirnau arme capturate de la cei 
învinși numit trofeu (tropaeum). 
Trunchiul răminea acolo pină la 
putrezire. Același lucru s-a in- 
tîmplat și în urma victoriei ob
ținute de împăratul Traian în 
primul război dacic, cînd iscusii 

de Ion Horațiu Crișan
tul rege Decebal a organizat un 
atac al daco-geților și al aliați- 
lor lor în sudul Dunării, menit 
să cadă in spatele armatelor ro
mane îndreptate spre Sarmizege- 
tusa, spre a le încercui, rete- 
zindu-le posibilitatea retragerii. 
Dacă operațiunea ar fi reușit 
soarta i-ar fi fost, cu.'siguranță, 
nefastă lui Traian. S-au purtat 
lupte crîncene, redate și pe cel 
de âl doilea monument : Colum
na de la Roma. Romanii au pier
dut mulți oameni printre care și 
un comandant de seamă. La 

terminarea celor 
două războaie, 
Traian a dispus 
să se ridice un 
mausoleu de 
piatră pentru

comandantul ucis pe cîmpul de 
bătaie și un enorm altar în a- 
mintirea ostașilor ce și-au pier
dut^ acolo viața,. Trofeul a fost 
refăcut in piatră, la dimensiuni 
colosale, pe măsura victoriei 
obținute.. El. măsura 40 m înăl
țime și 30 m diametru. Monu
mentul s-a înălțat, la trei ani 
după încheierea celui de-al doi
lea război dacic, în anul 109, 
după cum reiese din inscripția 
așezată pe soclul hexagonal 
menit să susțină trofeul. Baza 
aefestui soclu o forma un enorm 
cilindru realizat din celebrul 
beton roman a cărui rețetă a ră
mas pină astăzi necunoscută. 
Cilindrul (de 11 m înălțime ji

(Continuare in pag. a H-aJ ’
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Ritm sporit, calitate superioară
în realizarea lucrărilor de sezon

Raid în județul Teleorman

• Semănatul porumbului
e 26 de echipe mixte cu pro

gram prelungit. Cele 1 120 ha 
care urmează a fi semănate cu 
porumb la cooperativa agricolă 
din Drăgănești-VIașca au fost 
fertilizate cu 200 kg la ha în
grășăminte azotoase și 200 kg in- 
grășăminte complexe pe bază de 
fosfor și potasiu. Cultura po
rumbului este amplasată in 11 
parcele din care 250. ha au pri
mit înainte de discuire gunoi de 
grajd bine fermentat, iar alte 
150 au fost erbicidate. deoarece 
aici se va lucra în totalitate me
canizat. Temperaturile scăzute 
au întirziat momentul declanșă
rii semănatului la porumb. De 
aceea, la Începutul acestei săp- 
tămini, toate cele 26 echipe 
mixte, care au angaj.t în acord 
global întreaga suprafață, au 
pornit la acțiune cu program 
prelungit. Viteza zilnică de se
mănat este de circa 160 ha. Se 
lucrează cu 10 agregate în trei 
puncte : Valea Suflatului, Puțul 
Moții și Măldăieni. ..Deoarece 
anul trecut nu am fost mulțu
miți de gradul de germinație, 
ne spune Alexandru Ogrinja, 
vicepreședintele unității, pentru 
această primăvară am făcut o 
probă locală de răsărire din care 
am stabilit norma de sămînță la 
hectar. încă de la însămințat a- 
sigurăm densitatea optimă pen
tru terenurile noastre neirigate 
— 37 mii plante la hectar — 
ceea ce ne va permite obținerea 
unor producții medii, de peste 
6 000 kg”.

e Cele mai mari recolte se 
realizează acolo unde semănatul 
se face in prima parte a epocii 
optime •— este opinia tovarășu
lui Dumitru Tîrcolea, președin
tele cooperativei agricole Buzcs- 
cu. în acest sens, încă înainte de 
venirea ploilor au fost insămin- 
țate circa 50 la sută din supra
fețele destinate porumbului, lu
crarea urmind a fi încheiată în 
următoarele 3—4 zile. Se acțio
nează cu 6 semănători (notăm 
numele mecanizatorilor Ion Cio- 
falcă. Marin Hristea. Mihai Chir- 
can și Mihai Moldovan) pe tar
lalele 40.36 și 39 cu hibrizii du
bli 225.305 și 400. Producțiile 
medii de 6 750 kg la ha in teren 
neirigat vor fi reeditate și de
pășite in acest an prin realiza
rea unui semănat de bună cap
tate. uniform, prin respectarea 
densității de 37 400 plante la ha.

TROFEUL
LUI TRAIAN

(Urmare din pag. I)

30 m diametru) avea un acope
riș conic realizat din lespezi de 
piatră în formă de solzi, iar la 
bază era prevăzut cu trei șiruri 
de trepte. Pentru realizarea mo
numentului s-a folosit piatră de 
calcar sarmatic extrasă din ca
riera situată la 4 km. Din a- 
ceeași piatră au fost cioplite 
plăcile ce imbrăcau cilindrul, 'a 
fel ca și enormul trunchi ce 
purta armurile celor învinși. La 
baza acestuia s-au așezat trei 
statui de captivi : un bărbat ți 
două femei. Marginea acoperi
șului a fost prevăzută cu 26 de 
creneluri la baza 'cărora se gă
seau gurguie sculptate in chip 
de lei prin care se scurgea apa 
de pe acoperiș. Dalajul cilindru
lui a fost în parte sculptat. Pe 
lingă ornamentele obișnuite s-au 
realizat 54 de uriașe metope, 
despărțite prin triglife ornamen
tale. Pe metope au fost sculp
tate scene din războiul pe ca- 
re-I comemora monumentul, al
cătuind o uriașă friză ce încon
jura cilindrul. Pe creneluri au 
fost reprezentați captivi legați 
de cite un copac. Sculptura n-a 
fost realizată de maeștri, după 
canoanele sculpturii de tradiție 
clasică. Ea se caracterizează 
printrzun realism robust, nu 
lipsit de frumusețe, și aparține 
artei provinciale romane. Tro
feul lui Traian este unicul mo
nument . de acest gen din lume 
și valorii sale artistice i se a- 
daugă cea de document istoric. 
Fără talentul sculptorilor de la 
Roma, cioplitorii Trofeului au 
avut insă modelele la indemi- 
nă ; erau prezenți participanții 
la război, iar prizonierii asigurau 
mina de lucru și de aceea re
prezentarea. era foarte fidelă. 
Iată de ce metopele Trofeului 
constituie un important izvor in 
reconstituirea istoriei daco-geți- 
lor, întreeînd. atunci cind este 
vorba de amănunte, chiar relie- 
fele Columnei de la Roma.

Prin sec. al XV-lea populația 
turcească, așezată prin partea 
locului, a mai văzut trofeul in 
picioare, cu aspect de om și de 
aceea l-a numit „Biserica Omu
lui” Adamclisi după care și-a 
luat numele localitatea din a- 
propiere ce se perpetuează pînâ 
astăzi. Tot Trofeul a dat și nu
mele cetății și orașului roman 
din imediata apropiere, deosebit 
de prosper mai ales în timpul 
lui Constantin cel Mare care s-a 
numit Trofeul lui Traian (Tro- 
paeum Traiani), denumire la 
care ar trebui să se revină.

De-a lungul a celor aproape 
două milenii de cind a fost înăl
țat Trofeul lui Traian el a su
ferit vitregiile timpului. în pi
cioare n-au mai rămas decit 
soclul de beton și scările de la 
loază. Explorarea lor sistematică 
făcută de G. G. Tocilescu a du
rat mai mult de un deceniu, în
cepută fiind în anul 1882. Cu a- 
ceâstă ocazie au fost descope
rite marea majoritate a sculp
turilor căzute în jurul monu
mentului și acoperite de pămînt 
și de uitare. O metopă fusese 
dusă la Istanbul și se păstrează 
azi in muzeul din Constantino-

• 1,78 la sută — un procent 
care vorbește despre exigența 
calității. Președintele unității a- 
gricole Nanov, Dumitru Tinjală, 
ne conduce pe una din parcele. 
Motivul ? 15 ha ,au fost aici res
pinse datorită defectelor la pre
gătirea patului germinativ. 15 
(1.78 la sută !) din 840 ha cite 
urmează a fi semănate cu po
rumb. „Exigența se datorează 
faptului că pină acum produc
țiile in unitatea noastră nu se 
situau la nivelul posibilităților. 
Tinărul inginer șef al unității. 
Marin Medințu, a constatat că 
lucrările sint de slabă calitate, 
deci aici trebuie intervenit. Iată 
motivul exigenței”, ne spune 
președintele unității.

• .... 1300 kg la hectar, deo
camdată ; mai mult ? peste vreo 
trei-patru ani“... Cooperativa a- 
gricolă din Ciurari (2 000 ha si 
600 cooperatori) a realizat m 
medie anul trecut 1 300 kg po
rumb la ha. O producție foarte 
mică. Vina este dată pe— na
tură. Un sol greu, impermeabil 
care băltește la prima ploaie. 
Deci și semănatul întirzie. plan
tele se dezvoltă anevoios sau 
chiar se sufocă. Dar. tot aici, 
de mai mulți ani n'i s-au făcut 
arături la adincime și lucrări de 
subsolaje pentru creșterea gra
dului de permeabilitate și ali
nare a stratului arabil. Si in a- 
cest an semănatul porumbului se 
face intr-o arătură superficia'â. 
incomplet mărunțitâ si nivelată. 
11 întrebăm pe ing. Marin Vla:- 
cu. șef de fermă, despre citeva 
măsuri tehnice de natură să în
lăture aceste neajunsuri. „Deo
camdată nu se face nimic. Po’te 
peste 3—4 ani”. Deci și produc: a 
medie de 2 700 kg la ha planifi
cată pentru 1976 este pusă sub 
semnul incertitudinii.

• Plantarea legumelor 

timpurii in timp
După ce au fost efectuate lu

crările din răsadnițe arum s-a 
trecut cu toate forțele la plan
tatul legumelor in cimp. La co
operativa agricolă de producție 
Virtoapele. județul Teleorman, 
șeful fermei. Ion Morcov. ne 
spune : ..Din cele 60 de hectare 
destinate legumelor s-au ertr.r.- 
dat 25 ha. au fost realizate 15 
ha eu ceapă, s-au plantat 5 ha 
cu varză și 2 ha cu turnate tim
purii. Deoarece am produs ru: 

pol. Au putut fi recuperate cu 
mici lipsuri, metopele și crer.e- ■ 
huile, servind ca bază pentru 
numeroase studii elaborate de ‘ 
invățați romani și străini. Inte- | 
resul deosebit pe care-1 prezenta , 
monumentul nostru pentru lu- | 
mea savantă era legitimat prin | 
unicitatea lui in cadrul artei ro- < 
mane atit ca formă, cit și ca rea- ■ 
lizare artistică. Descoperirile de l 
la Adamclisi au entuziasmat și . 
pe oameni politici de scamă cum î 
a fost Mihail Kogălniceanu. La I 
inițiativa acestuia, pe baza unei | 
hotăriri oficiale, toate sculptu- • 
rile recuperate au fost aduse Ia 
București in intenția reconsti
tuirii in Capitală a Întregului 
monument. Primul entuziasm s-a 
consumat repede și toate gu
vernele care s-au succedat la 
cirma țării n-au găsit de cu
viință nici măcar să adăposteas
că sculpturile de valoare inesti
mabilă. constituind pa’rimoniu 
cultural și artistic mondial, care 
au stat in ploaie și in bătaia 
vinturilor peste 70 de ani, mu
tate dintr-un loc in altul. Abia 
in anii socialismului sculpturile 
au fost readuse la locul lor și 
așezate in enorme vitrine din 
jurul nucleului ce se mai păstra 
în picioare. S-au inițiat ample 
discuții intre specialiști din di
verse domenii in vederea găsirii 
soluției optime pentru reconsti
tuirea valorosului monument. 
Si ea s-a găsit. In momentul de 
față sint in curs de desfășurare 
lucrările de restaurare. Piesele 
sculpturale au fost copiate în a- 
ceeași piatră și iși ocupă rind pe 
rind locul inițial. Cele originale 
se vor păstra intr-un muzeu spe
cial amenajat, care va adăposti 
și vestigiile scoase la lumină de 
pe teritoriul orașului roman.

Vom avea în asest fel un mo
nument roman- unic în lume, de 
mari proporții și ci^ implicații 
multiple. El a fost ridicat pen
tru slăvirea victoriilor armatelor 
romane, stind mărturie peste 
milenii despre romanizarea teri
toriului carpato-dunărean. EI a 
constituit o fală a antichității și 
este un prilej de legitimă min- 
drie a noastră, a urmașilor. Atit 
Trofeul, cît și Columna (cu care 
ne vom ocupa intr-un număr 
viitor) constituie „actele de naș
tere” dăltuite in piatră ale po
porului român.

Reconstituirea Trofeului lui 
Traian, ce iși va primi in curind 
vizitatorii din țară și de peste 
hotare, face legătura dintre pre
zent și trecut. El dovedește 
grija deosebită a partidului și 
statului nostru pentru patrimo
niul cultural, pentru ridicarea pe 
trepte tot mai înalte a culturii 
noastre socialiste, integrindu-se 
în același timp in opera de edu
care a omului nou, făuritor al 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

multe răsaduri decit necesarul 
propriu, circa 60 000 fire le-am
vindut, fonduri care au ințrat 
in beneficiul unității”. Ziua de
muncă este folosită din plin de 
cooperatorii Valeria Coteanu, 
Anca Gavrilă. Tudor Cristache,
Elena Scurtu. Cleopatra Gheor- 
ghe. pentru efectuarea lucrări
lor pe parcelele angajate în 
acord global. Se plantează to
matele in cimp și imediat se 
trece la irigat, operație contro-

La cooperct.va agricolă Virtoapele se desfășoară plantatul tomatelor 
in cimp.LA ÎNTREȚINEREA PĂȘUNILOR

516 ha pășune. 4.4 milioane 
lei valoarea totală de investiții, 
sint două puncte de referință 
care caracterizează șantierul ju
dețean de manei patriotică 
pentru amenajarea de pășuni 
la Kiaair. din județul Con
stanta. Comitetul județean 
U.T.C. a preluat pe bază de 
contract această investiție pen
tru efectuarea lucrărilor de im- 
bunâtâțire si amenajare ar.’iero- 
conaM. O lucrare complexă, de 
ma-i proporții, care a fost eșa
lonară pe doi ani. In această 
primăvară. conform graficelor 
de muncă este consemnat pri-

s-a ~ ț*™"* la nivelarea șiroi- 
rEor de apă. a gropilor, la con
struirea valurilor de nivel in

S-au administrat peste 236 tone 
ingrășămunte ciumice cu azoc si 
fosfor, lua are la care au parti
cipa'. dapa ".sș^nespsEte - 

raerului. 166 de elen dm Con

pentru un schimb de opiniiArgumente
O Dreoc-JDare acrjală a orza- 

aîzatiijor U.T.C. nrezâtirea 
• iaerikr in vederea situării kr 
pe o DOZKie înaintată in hrota 
dintre nou si vechi, in promo
varea noulut

Esze cunoscut faptul că ve
chiul nu cedează fără luotă. că 
nu dispare de la sine. Numai 
lupta bocâriîâ a spiritului de 
inițiativă împotriva rutinei si 
conservatorismului, numai tri
umful noului, al acțiunilor aflate 
in consens cu legile timpului 
istoric de^rminâ orocre«uL A- 
cest adevăr simplu imnune 
elaborarea si înfăptuirea unui 
program complex de activități 
voiitîco-ediicative de către or
ganizațiile de tineret. ® clar 
că noul ♦•**buie ’ronwV în 
mod conștient : așadar, pregăti
rea tineri’or trebuie să resold e 
criterii Drof--<-‘>na*e. politice, 
mora'e. să asigure mi’lonce’e 
...--- -• -----4 - ------ ■
mita rea noului de vechi, ne li
tru deosebirea valorii de nonva- 
loare. Ne-am putut convinge că 
rezolvarea acestei orobleme a**e 
o imoortanta foarte mare atit 
oentru forrr~'®~ tinerilor cit si 
pentru bunul mers al producției.

Desfășurarea actua-ului cinci
nal sub semnul revoluției stiin- 
tifico-tehnîce determină anaritia 
unui mare număr de probleme 
noi cu care ne confruntăm zil
nic. Preocupării'' o°ntru extin
derea automat’zâri’ se împle
tesc la noi »n întreprindere, cu 
încercarea de a trece la ciber- 

e rea procesului de produc
ție. Un prim îl constituie 
crearea cabinetului de calcul 
electronic. Ne străduim, de a- 
semenea. să realizăm o mai 
pronunțată diversificare a pro
ducției. să asimilăm tot mai 
multe produse noi. să desfășu
răm o largă acțiune de autouti- 

I.D.M.S. (întreprinderea de difuzare a 
materialelor sportive) aduce la cunoștința 
rumpârătorilor că vinde autoturisme „ARO 
240” și cu plata in maximum 36 de rate 
lunare, cu achitarea unui avans minim, in 
funcție de retribuția netă a fiecărui cum
părător.

Calitățile autoturismului de teren ARO
— 240. '
A — apreciate
R — recunoscute
O — originale

Principalele caracteristici tehnice :
— motor in patru timpi de 80 CP
— *00 kg sarcină utilă
— 1 000 kg sarcină remorcabilă admisă
— combustibil — benzină CO R90
— performante rutiere — viteză maximă 
(km /h 110—114).
— interior comod — 8 locuri (inclusiv 
scaunul conducătorului auto).

Scaunul conducătorului auto și cel al 
pasagerului pot fi deplasate înainte și 
inapoi : cele două bănci laterale pot 1. 
ridicate pentru a mări spațiul ; autoturis
mul este prevăzut cu instalație de încăl
zire și ventilație ; autoturismul poate fi 
decapotat.
— ARO—240 rulează perfect in orice 
condiții rutiere.

In vederea cumpărării, cei interesați'pot 
cere relații de la unitățile ÎNTREPRIN
DERII DE DESFACERE A MATERIA
LELOR SPORTIVE (I.D.M.S.) din Bucu
rești, Pitești, Brașov, Bacău, Cluj-Napoca, 
Iași. Reșița si Timișoara.

lată de motopompistul Alexan
dru Stanciu. în total, numai
pentru lucrările din legumicul
tura. sint concentrați circa 120
de cooperatori. La rindul lor. 
cooperatorii din Bujoreni au 
semănat circa 20 000 ghivece
nutritive cu pepeni și au plan
tat 4 -ha de tomate în cimp. 
Culturile de ardei, castraveți, 
dovlecei și tomate primesc o în
grijire permanentă in ră
sadnițe.

stanța. Năvodari. Cogealac. ti
neri cooperatori și mecanizatori 
de la S.M.A. Cogealac și C.A.P. 
Rimnic. Pregătirea patului 
germinativ in scopul semănatu
lui a fost efectuată de către ele
vii Școlii de mecanici agricoli 
de la Castelu care au făcut 
practica aici. Șase tineri buldo- 
zeriști au trasat valuri de pă- 
mint pe curbele de nivel. S-au 
efectuat lucrări de construcț::- 
montaj in valoare de aproape 
400 000 lei. iar lucrările de ame
liorare biologică s-au ridicat Ia 
peste 300 000 lei- Pentru urmă
toarea perioadă agenda de hi- I 
cru a șantierului cuprinde o * 
gamă largă de acțiuni fiind 
planificată reintegrarea in cir
cuitul productiv, la cote supe
rioare. a altor 2S6 ha. in valoa
re de 2 3M 000 Iei. Se preconi
zează irigarea aceste: suprafețe 
de păsur.e ameliorată. lucrare 
la atenția șantierului de muncă 
patrioCrcă.

ȘTEFAN D0»GAN 
Fota : O. PLECAN I

lare Desigur, acestea sint pro
bleme ale întreprinderii si pen
tru rezolvarea lor acționează 
comîtetifl* de panid. conducerea 
admmistrativă. sindicatul. Dar 
acționează si organizațiile U.T.C. 
Pentru noi este deosebit de im
portant ca. participir.d la infăo-

r.ă cu toti factorii de răspundere 
din întreprindere, să desorin- 
dem sarcinile distincte care re- 
\in fiecărei organizații si sâ că-

Un secretar U.T.C. 
scrie 

„Scinteii tineretului'*

șim mijloace snecifice in vede
rea rezolvării lor la timD si in 
condiții ootime.

Czed că nu greșesc dacă 
afirm că unitatea noastră se 
numără printre avanposturile 
viitorului apropiat. Beneficiem 
de un grad inalt de automati
zare și ne confruntăm zilnic în 
munca noastră cu probleme a 
căror soluționare cere compe
tentă la nivelul celor mai de 
scamă realizări dobindite De 
plan mondial. De mai multi 
ani sintem familiarizați cu im
portante cuceriri ale revoluției 
științifico-tehnice. Participarea 
noastră la întrecerea ..Tineretul 
— factor activ in înfăptuirea 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice” nu începe de la cota 
zero si tocmai acesta este moti
vul care ne determină să gin- 
dim că ne revin răspunderi 
foarte mari. Consider că ziarul 
..Scinteia tineretului” ar putea

IMPORTANT!

FESTIVALUL NAȚIONAL Al ARTEI STUDENȚEȘn

0 DEMONSTRAȚIE A BOGĂȚIEI 
folclorului’ ROMÂNESC

Inteligent conceput, precedat 
de o paradă a portului popular 
românesc, spectacolul de gală a 
incheiat seria manifestărilor d’n 
cadrul secțiunii folclor a Festi
valului național al artei studen
ților care, anul acesta, a fost 
găzduit de orașul Suceava. Con
comitent. in Aula Institutului 
pedagogic din localitate s-au 
desfășurat lucrările colocviului 
Societății studenților folcloriști.

De la bun început trebuie re- 
Snută aprecierea unanimă că a- 
ceastă a X-a ediție, dedicară 
centenarului independenței de 
stat a României s-a im
pus prin calitatea deosebită 
a interpretării, prin bogăția ji. in 
general, autenticitatea progra
mului prezentat de fiecare for
mație in parte.

Timp de 3 zile publicului i-a 
fost prezentat un florilegiu al 
creației noastre populare, prilej 
al relevării bogăției folclorului 
romanesc, al varietății sale ex
traordinare, al unității in datele 
sale esențiale, pe întregul cu
prins al țării. Studenții au fă
cut o convingătoare demonstra
ție a posibilităților nelimitate de 
valorificare scenică a folcloru
lui. de subliniere in modul cel 
mai interesant și atractiv a va
lențe.or etice și estetice conți
nute in creația autentică.

Am asistat la spectacole in 
care folclorul — incepind cu o- 
bice.un dintre cele mai vechi și 
încheind eu unele creații de dată 
mai recentă — a oferit artiștilor 
o gamă largă de posibilități in
terpretative pe măsura talentu
lui și priceperii lor. de natură 
sc satisfacă cele mai exigente 
gusturi. Nu exagerăm cu nimic 
mer.'.onind că spectacolele pre
zentate. in majoritatea lor. au 
fost de departe superioare mul
tora din cele susținute de an
sambluri folclorice profesioniste. 
Și observația nu ne, aparține nu
mai nouă, ea fiind împărtășită 
de toți specialiștii prezenți la 
Suceava. De aceea, am socotit că 
absența de la acest festival a 
unor factori responsabili cu va
lorificarea scenică a folclorului, 
inch-sir a Televiziunii, este re
gretabilă.

Spuneam că. paralel, s-au des
fășurat și lucrările colocviului 
Societății studenților folcloriști. 
Fcpt inedit a fost acela că 
grupe de studenți folcloriști au 
armării evoluția diverselor for
mații. observațiile fiind expuse 
apoi in cadrul unei dezbateri de 
o înaltă ținută științifici, cu o 
valoare practică indiscutabilă, la 
care eu pertiespet și instructorii 
ansamblurilor folclorice Studen
țești.

In încheierea Festivalului na- 
foual al ariei stvdeațeșt:. sec- 
psaea foieteti . eistsgitonloe H 
a-auic'emt zipigme oe laureat-..

L ANSAMBLURI FOLCIOKI- 

să găzduiască un util schimb de 
ooinii intre secretari ai comite
telor si birourilor organizațiilor 
U.T.C. Scrisoarea mea este de 
fapt o invitație pe care o adre
sez tinerilor investiți cu acest 
mandat, o invitație de a-si spu
ne părerea.- de a aduce areii- 
mente intemeiate pe experiență, 
referitoare la ceea ce avem de 
făcut si Ia modul concret in 
care trebuie să acționăm.

Noi ne-am convins că pentru 
a ajunge la rezultate pozitive 
este nevoie ea tinerii să-si a- 
sume angaiamente concrete. 
Este o condiție fundamentală ca 
fiecare organizație, fiecare tinăr 
să aibă sarcini precise privind 
respectarea anumitor indici ca
litativi. realizarea de invenții si 
inovații, crearea de nroduse 
noi. participarea la activitatea 
de autodotare etc. Dar ceea ce 
trebuie să realizeze cu precădere 
organizațiile U.T.C. este crearea 
unei stări de spirit care să în
demne la creație științifică, la 
o continuă perfecționare a pre
gătirii profesionale. Folosim în 
acest sens toate mijloacele de 
care dispunem : adunări gene
rale. învătămint politic, simpo
zioane. precum ‘și agitația vi
zuală. Cred însă că este nevoie 
de reactivarea unei forme care, 
departe de a se fi învechit, isi 
păstrează actualitatea si în 
etapa cincinalului revoluției 
tehnico-științifice : mă refer la 
munca de la om la om.‘Mi se 
pare că un schimb de opinii pri
vind folosirea acestei practici 
în actuala etapă și-ar dovedi din 
plin utilitatea.

ROMEO POPESCU, 
secretarul comitetului U.T.C. 

al întreprinderii de frigidere 
din Găești

CE. Ansamblul folcloric „Doina 
Timișului” al Casei de cultură 
a studenților din Timișoara (și 
premiul special al revistei 
„Viața studențească”). Ansam
blul folcloric al Institutului pe
dagogic din Oradea, Ansamblul 
folcloric „Rusca” al Institutului 
d° subingineri din Hunedoara.

II SPECTACOLE DE CÎNTE- 
CE ȘI DANSURI : Ansamblul 
folcloric ..Mărțișorul” al Casei 
de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca pentru spectacolul 
„Ca-n sat. la noi”, Ansamblul 
folcloric al Centrului universi
tar Tirgu-Mureș (și premiul 
«pccial al revistei „Amfitea- 

pentru spectacolul de cin- 
teee si dansuri „Mindri-S junii 
p- Mureș”. Ansamblul „Arca- 
r. :l • al Institutului pedagogic 
din Suceava, pentru spectacolul 
de cintece și dansuri „Bucovi
na. mindră floare”.

III. SPECTACOLE TEMATI
CE . Ansamblul folcloric „Iza“ 
al Institutului de învătămint su
perior Baia Mare, pentru 
spectacolul tematic „Făclia”. 
Ansamblul folcloric „Doina Cpr- 
paților” al Centrului universitar 
Iași, pentru spectacolul tematic : 
..Bade drag, te cheamă țara”. 
Ansamblul folcloric „Paringul” 
al Institutului de mine din Pe
troșani. pentru spectacolul tema
tic „Sărbătoare minerească”.

IV. DANSURI POPULARE. 
Formația de dansuri populare a 
Institutului de educație fizică si 
sport din București și formația 
de dansuri populare a Ansam
blului folcloric „Miorița” al 
Institutului pedagogic din Ba
cău.

V ORCHESTRE DE MUZICA 
POPULARA. Orchestra de mu
zică populară din Ansamblul 
..Doina” al Centrului universitar 
București, orchestra de muzică 
pobularâ a Universității din 
Brașov.

VI. GRUPURI VOCAL-FOL- 
CLORICE. Grupul vocal-folclo- 
ric „Miorița” al Facultății de 
filologie a Universității „Babeș 
Bolyai” din Cluj-Napoca (și pre
miul special al societății stu
denților folcloriști).

VII. SOLIȘTI INSTRUMEN
TIȘTI. Duca Gheorghe, Centrul 
universitar Bacău. Leonard 
Zamă. Centrul universitar Su
ceava. Vaier Călin. Centrul uni
versitar București. Adrian Pe
trescu. Centrul universitar Iași. 
Alexandru Havriluc. Centrul 
universitar Suceava. Cornel 
Pană. Centrul universitar Bucu
rești. Nelu Fieraru. Centrul 
universitar București.

VHL SOLISTI VOCALI. Sa
bina Julean (și premiul special 
al cenaclului _Amfiteatrul arte- 
kxT. Cer.'ru’ universitar Cluj- 
Nsn4ca_ Maria Ciortin. Centrul 
V-ivercrtar Tg. Mureș. Nicolae 
Pop. Central universitar Oradea. 
Ana Corr.ean. Centrul universi
tar Timișoara. Andrei Manea. 
Central universitar Craiova. 
Ioan Seling. Centrul universitar 
Brașov. Mihaela Pușcașu. Cen
trul universitar Pitești. Fabian 
Marghit. Centrul universitar Tg. 
Mureș. Bachici Dușița, Centrul 
universitar Timișoara.

IX. SOLIȘTI DANSATORI. 
Seulean Gheorghe. Centrul uni
versitar Tg. Mureș.

X. PENTRU ACTIVITATE 
ÎNDELUNGATA ȘI REZULTA
TE DEOSEBITE IN MIȘCAREA 
ARTISTICA STUDENȚEASCA. 
Laurențiu Hodorog, director al 
Casei de cultură a studenților 
din Cluj-Napoca. Dumitru Făr- 
cașu. dirijor al Ansamblului fol
cloric „Mărțișorul” al Casei de 
cultură a studenților din Cluj- 
Napoca. Emilian Dumitru, maes
tru corezraf al Ansamblului fol
cloric „Doina Timișului” al Ca
sei de cultură a studenților din 
Timișoara. Aurelian Ciornei, 
maestru coregraf al Ansamblu
lui folcloric „Arcanul” al Insti
tutului pedagogic Suceava. Ga- 
vril Ghiur, maestru coregraf al 
Ansamblului folcloric „Iza“ al 
Institutului de invățămint su
perior din Baia Mare.

ALEXANDRU DOBRE

Prestigiul 
calitate

(Urmare din pag. I)

5 milioane lei. Hotărîți să-și 
îndeplinească angajamentul de 
a realiza suplimentar in 
acest an utilaje și insta
lații în valoare de 18 mili
oane lei. tinerii de la întreprin
derea „Automatica” au organizat 
în perioada 2Q aprilie — 1 mai 
decada calității și a producțiilor 
record. Pină la sfirșitul acestei 
luni va fi realizată de către ti-

COMITETULUI CENTRAI 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 Ro
mân adresează Comitetului Central, tuturor membrilor Partidului 
Socialist Unit din Germania și oamăjiilor muncii din Republica De
mocrată Germană un salut frățesc și cbrdiale felicitări.

Urmind și dezvoltînd tradițiile luptei revoluționare, plină de ab
negație a clasei muncitoare germane, P.S.U.G. a desfășurat în 
anii de după eliberare o amplă activitate în vederea consolidării 
orinduirii populare, pentru înfăptuirea unor adinei prefaceri econo
mice, politice și sociale, pentru edificarea societății socialiste în 
R. D. Germană, primul stat german al muncitorilor și țăranilor.

Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă România dau 
o înaltă prețuire succeselor remarcabile pe care oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană le obțin sub conducerea P.S.U.G. în 
toate domeniile construcției economice și sociale, pe călea făuririi 
societății socialiste dezvoltate, apreciindu-le drept o contribuție de 
seamă la întărirea forței și prestigiului socialismului în lume.

Constatind cu satisfacție că relațiile dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Socialist- Unit din Germania.' dintre Republica So
cialistă România și Republica Democrată Germană se dezvoltă cu 
succes, nutrim convingerea că ele se vor amplifica și intă'ri și în 
viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului • și internaționa
lismului proletar. sp?e binele popoarelor noastre, în interesul uni
tății țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu prilejul acestei aniversări, vă adresăm dumneavoastră, dragi 
tovarăși. Partidului Socialist Unit din Germania, tuturor oamenilor 
muncii urări de noi succese în opera de construire a socialismului, 
pentru progresul și înflorirea R. D. Germane, în lupta pentru pace, 
colaborare și securitate internațională.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIMIRE
Președintele Marii Adunări 

Naționale. Nicolae Giosan. a 
primit marți dimineața delega
ția parlamentară liberiană con
dusă de Richard A. Henries, 
președintele Camerei Repre
zentanților a Republicii Liberia, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră.

In cadrul întrevederii, desfă
șurată intr-o atmosferă priete
nească. a fost subliniată impor
tanța deosebită a intilnirilor și 
înțelegerilor convenite între 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William R. Tol
bert jr. pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a relațiilor 
de. prietenie și colaborare ro- 
mâno-liberiene. în context s-a 
relevat contribuția pe care o 
pot avea parlamentarii români 
și liberieni la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la o tot mai 
fructuoasă conlucrare, pe mul
tiple planuri dintre cele două 
țări.

PLECARE
Tovarășul Janos Fazekas. vi- 

ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interior, a 
plecat, marți la amiază, in R. S. 
Cehoslovacă, unde va face o vi
zită in schimb de experiență 
in domeniul comerțului interior 
și va participa la deschiderea 
Tirgului infernațional de bunuri 
de consum de la Brno.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. au fost prezenți tovarășii 
Maxim Berghianu. ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului 
Interior.

Au fost de față Miloslav Jan- 
dik. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.S. Cehoslovace la 
București.

★
La sosirea la Praga, în întîm- 

pinare au venit Frantisek 
Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului federal cehoslovac, 
Josef Travnicek, ministrul co
merțului interior al R.S. Cehe, 
ambasadorul României la Pra
ga. Teodor Haș, membri ai 
ambasadei și agenției econo
mice române.

SIMPOZION
La Casa de cultură a sindica

telor din Ploiești a avut loc. 
marți după-amlază. un simpo
zion cu tema : „Rolul femeii în 
familie și societate”, organizat 
de Consiliul Național al Fe
meilor și Comitetul județean 
Prahova al femeilor. Au fost 
prezentate expunerile : „Con
tribuția esențială a femeilor in 
întărirea familiei, în dezvoltarea 
națiunii, în creșterea și educa
rea tinerei generații” (procuror 
Maria Bobu, membră a Birou
lui Consiliului Național al Femei

— onorat printro înaltă 
a faptelor de muncă
neri o producție suplimentară în 
valoare de aproape un milion Iei 
și vor fi confecționate, prin auto- 
utilare, ’5 dispozitive prevăzute 
în planul tehnic al întreprinderii. 
In toate halele de producție pe 
care le-am vizitat am putut ve
dea afișate noi chemări la în
trecere, noi angajamente pentru 
depășirea sarcinilor de producție 
pe acest an, modernizarea și re- 
proiectarea a peste 80 la sută 
din producția ce va fi realizată 
în 1976, economisirea unor im
portante cantități de materiale, 
combustibil și energie. Pentru a 
se putea face față cu succes ce
rințelor mereu mai ridicate ale 
tehnicii actuale, întreg persona
lul va urma in acest an cursuri 
de perfecționare și ridicare a. 
nivelului pregătirii profesionale. 
„Trebuie subliniat faptul că — 
a ținut să precizeze tovarășul 
inginer Ion Geambașu. director 

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI INVĂTĂMINTULUI 
INSTITUTUL DE TEATRU 

„SZENTGYORGYI ISTVAN" 
din TG. MURES

ANUNȚĂ 
scoaterea la concurs a următorului post vacant :

• Asistent la catedra Arta actorului și Istoria teatrului, dis
ciplina Canto, poziția 13.

Candidații ia concurs vor depune la secretariatul Institu
tului de teatru din Tg.-Mureș, str. Kbteles Samuel nr. 6, ce
rerea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 
6, privind Statutul personalului didactic din Republica Socia
listă România, publicata in Buletinul Oficial, partea I. nr. 
33 din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și Invâțămîntului nr. 84539/1969.

Termenul de înscriere este de 15 zile de. la data publi
cării acestui anunț în Buletinul Oficial.

Concursul va avea loc la sediul Institutului de teatru din 
Tg.-Mureș, în termen de 15 zile de la data expirării terme
nului de înscriere.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul in
stitutului, telefon : 1 56 77.

lor), „Pregătirea și perfecționarea 
forței de muncă feminine im
puse de realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice” 
(conf. dr. ing. Mariana Belis), 
„Femeia, factor de cultură in 
societatea socialistă” (prof. uni. A 
Zoe Dumitrescu Bușulengan 
„Femeile prahovene, prezențe 
active în viața ' economică și 
social-politică a județului” (dr. 
Olimpia Solomotiescu. preșe
dinta Comitetului județean al 
femeilor). „Activismul social- 
politic al femeii muncitoare și 
misiunea sa fundamentală de 
factor esențial în consolidarea 
familiei” (Elena Marinică, tehni
cian la fabrica de stofe „Doro
banțul"), „Contribuții feminine 
la dezvoltarea gîndirii tehnico- 
științifice actuale” (dr. chimist 
Georgeta Csomontaiiyi, cercetă
tor la Institutul de proiectări 
rafinării și petrochimie — Plo
iești), „Rolul femeii în condu
cerea și dezvoltarea economico- 
șocială a unităților agricole, in 
înflorirea satului românesc con
temporan” (Georgeta Petcu, 
medic veterinar la cooperativa 
agricolă de producție Ploieșt'ori, 
președinta comitetului comunal 
al femeilor).

MANIFESTĂRI
Ansamblul de balet „Șira Ba- 

dral” din Senegal — aflat in 
țara noastră cu prilejul săptă- 
mînij culturii senegaleze — și-a 
început turneul, marți seara, cu 
un spectacol prezentat pe sce
na Teatrului de stat din Ploiești. 
Dansatorii tînărului ansamblu, a 
cărui preocupare esențială o 
constituie valorificarea tradițio
nalei arte senegaleze. au inter
pretat. cu talent și fantezie, 
piese reprezentative din folclo
rul țării lor.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes, artiștii senegalezi 
fiind îndelung aplaudați.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Cambodgiei Democrate, marți 
după-amiază, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat in Ca
pitală o manifestare culturală.

Au participat membri ai con
ducerii I.R.R.C.S. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

ÎNTÎLNIRE
Marți dimineață, ambasadorul 

Republicii Democrate German» 
la București. Hans Voss, a avut 
o întîlnire cu cadre didactice și 
cursanți ai Academiei „Ștefan 
Gheorghiu”, cu prilejul căreia a 
prezentat o expunere consacrată 
împlinirii a 30 de ani de la 
crearea Partidului Socialist Unit 
din Germania și pregătirilor în 
vederea celui de-al IX-lea Con
gres al P.S.U.G.. care se va des
chide la 18 mai a.c.

general al întreprinderii „Auto
matica” — înaltele distincții a- 
cordate colectivului nostru de 
muncă, pentru realizările obți
nute pină acum constituie nu 
numai un motiv de mîndrie, de 
satisfacție, ci și unul de mobili
zate puternică a eforturilor fie
căruia dintre noi pentru desco
perirea de noi rezerve, pentru 
înfăptuirea exemplară a tuturor 
prevederilor planului și a an
gajamentelor 'asumate în între
cerea socialistă din acest an de 
a realiza suplimentar o produc
ție de peste 30 milioane lei. Va 
fi și aceasta încă o dovadă a 
hărniciei și priceperii cadrălor 
din unitatea noastră, a entuzias
mului și pasiunii cu care fie
care tinăr. fiecare membru al 
colectivului din întreprindere 
muncește pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotăriri ale 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.



'SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 21 APRILIE 1976

€VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL
INMINAREA UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

Președintele Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, 
împreună cu doamna Colette 
Senghor au făcut, în cursul se
rii, o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a înmînat 
președintelui Leopold Sedar 
Senghor Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România", clasa 
I. subliniind că acordarea înal
tei distincții reprezintă un „semn 
al prețuirii și al prieteniei din
tre popoarele român și senega
lez". Președintele Nicolae 
Ceaușescu a înminat, de aseme
nea, Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I, 
doamnei Colette Senghor.

Mulțumind președintelui 
Nicolae Ceaușescu, președintele

Leopold Sedar Senghor a spus: 
„Permiteți-mi să vă înminez 
Marca Cruce a Ordinului Na- 

îțional al Leului, ca mărturie a 
admirației față de dumneavoas
tră și poporul român". Adre- 
sîndu-se apoi tovarășei Elena 
Ceaușescu. președintele Leopold 
Sedar Senghor a spus: „Sînt fe
ricit să vă ofer aceeași înaltă 
distincție -- Marea Cruce a Or
dinului Național al Leului, ca 
expresie a profundei admirații 
față de .savantul care sînteți". 

După acest moment solemn, 
care a pus pregnant în lumină 
trăinicia sentimentelor de prie
tenie și considerație dintre po- 

. poarele noastre, președinții
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Colette 
Senghor s-au întreținut într-o 
ambianță caldă, in spiritul bu
nelor relații româno-senegaleze.

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCUDomnule președinte,Doamnă Senghor,Prieteni și tovarăși,îmi este deosebit de plăcut să vă salut în mod cordial ca oaspeți dragi ai României socialiste, pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe doamna Senghor, să-mi exprim satisfacția de a folosi acest prilej pentru a continua dialogul rodnic început cu ani în urmă, și să vă urez o vizită cît mai plăcută în țara noastră.Am convingerea că întîlni- rile și convorbirile de pînă acum — și sînt încredințat că și actuala vizită a dumneavoastră în România — vor contribui în mod deosebit la dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările și popoarele noastre. Poporul român, care a cunoscut vreme îndelungată asuprirea străină și a dus lupte grele pentru cucerirea independenței naționale, a sprijinit întotdeauna lupta popoarelor împotriva dominației străine, și-a manifestat solidaritatea cu lupta poporului senegalez și a salutat 'cu multă satisfacție proclamarea independenței sale naționale. Știm că profundei0 transformări revoluționare care au loc în lumea de astăzi sînt rezultatul direct al luptei popoarelor împotriva dominației străine, a imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului, că, mai mult ca ori- cînd, în fața popoarelor stă sarcina de a-și întări solidaritatea. pentru a-și. putea asigura dezvoltarea independentă, folosirea bogățiilor naționale în scopul ridicării bunăstării lor sociale și spirituale.Apreciem măsurile cu caracter progresist adoptate în Senegal în direcția unor transformări înnoitoare ale so- ♦ cietății. Dăm, de asemenea, o prețuire deosebită eforturilor pe care le depuneți dumneavoastră, domnule președinte, întregul popor senegalez, pentru dezvoltarea economico- socială a țării, pentru progresul forțelor de producție, pentru valorificarea bogățiilor naționale — ca premise și condiții esențiale în vederea ridicării nivelului de trai material și spiritual al maselor; creșterii gradului civilizației moderne, al vieții 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 îmbogățirea tezaurului artistic al Senegalului și afirmarea geniului poporului dumneavoastră în marea competiție spirituală a lumii, pentru creșterea contribuției sale la patrimoniul cultural universal.Veniți în România într-un moment cînd poporul român a trecut la realizarea hotărî- rilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, 'de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. în cele cîteva zile pe care le veți petrece în țara noastră, veți avea posibilitatea să cunoașteți unele din aceste realizări, șau, ca să fiu mai exact — deoarece ați mai vizitat România — să cunoașteți și alte realizări ale poporului român. Desigur, facem eforturi 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 materiale ale omului și, totodată, ca o societate care să asigure participarea activă a tuturor cetățenilor la conducerea vieții economico-sociale, în toate domeniile. Aceasta este ceea ce noi numim, în România, o dezvoltare largă a democrației socialiste.în același timp, societatea pe care o edificăm presupune imprimarea unui curs puternic dezvoltării, științei și culturii — care constituie de altfel factori determinanți ai progresului întregii noastre societăți. Cu atît mai mult, cu cît trăim într-o epocă de mari cuceriri ale științei, de afirmare puternică a capacității omului de a fi stăpîn pe legile naturii, ale dezvoltării sociale și de a le pune în slujba sa.Dorim ca socialismul pe care-1 edificăm să fie caracterizat printr-un înalt umanism revoluționar, — înțele- gînd prin aceasta lichidarea oricărei inegalități și asupririi omului de către om, realizarea unor asemenea relații sociale în care omul să fie pe deplin stăpîn pe destinele sale, pe tot ceea ce se făurește în societate. 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 societate pe care noi o numim societatea socialistă multilateral dezvoltată.Cunoaștem preocupările dumneavoastră îndelungate pentru libertatea și bunăstarea poporului senegalez. Poate că și datorită acestui fapt în- tîlnirile 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 deorîn- duire socială; dar nu putem să nu recunoaștem că atunci cînd întîlnim șefi de stat, conducători de partide, oameni politici progresiști înțelegerile noastre se realizează mult mai repede. Dealtfel, știu că dumneavoastră vă pronunțați, de asemenea, pentru o dezvoltare spre socialism a Senegalului. Fără îndoială, fiecare popor va trebui să-și realizeze acea societate și în asemenea forme care să corespundă tradițiilor, istoriei' și dorințelor sale. E- sențial este însă de a se făuri o societate a dreptății sociale care să asigure poporului, oamenilor, bunăstarea și fericirea. Este necesar, totodată, ca și pe plan internațional să colaborăm tot mai strîns pentru a lichida vechea politică de dominație, pentru o politică nouă, de egalitate deplină între toate națiunile. Dumneavoastră, dînd tocmai un asemenea înțeles progresist dezvoltării poporului senegalez, ați redat aceasta și în versuri, în lucrările dumneavoastră — și aș dori să citesc cîteva din aceste versuri care mi se par foarte semnificative. Semnificative pentru felul de a înțelege rolul poporului în dezvoltarea societății, a necesității ca oamenii politici să servească poporul și numai po

porul, iar poeții să cînte poporul și numai poporul. Cred că am înțeles bine că acesta este sensul versurilor dumneavoastră :„Noua noastră noblețe nu înseamnă 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 vostru de sînge".Iată de ce, într-adevăr, dumneavoastră, unul din poeții re- numiți ai Africii și, aș putea spune, unul dintre poeții de seamă ai lumii, v-ați plasat în fruntea luptei pentru eliberare națională, pentru progres, pentru libertatea poporului.Desigur, trăim într-o lume în continuă schimbare. Toate transformările care au loc întăresc convingerea că viitorul aparține acelora care se pronunță pentru o lume a drep- ..tății sociale, a egalității . între popoare, a respectului independenței și suveranității naționale, pentru pace trainică și colaborare activă între națiuni Fără îndoială că realizarea u- nei lumi mai drepte și mai bune presupune unitate, luptă hotărîtă din partea tuturor a- celora care se pronunță pentru progres. Nu putem să uităm nici un moment că în lume mai sînt forțe care pot să pună în pericol pacea, să amenințe independența 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 preocupați de realizarea în viață a hotărîrilor Conferinței de la Helsinki. Nu aș putea să nu menționez faptul că deja unii ar dori — se pare — să uite semnăturile de pe aceste documente. Tocmai de aceea România se pronunță cu fermitate pentru realizarea în viață a acestor documente, pentru o politică de pace, de dezangajare militară, pentru transformarea Europei într-un continent al colaborării 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 națiunile lumii.Am sprijinit activ lupta popoarelor africane pentru independență, mișcările de eliberare națională din coloniile portugheze. Am salutat victoria pe care acestea au obținut-o prin proclamarea independenței lor naționale. Mai sînt încă probleme de soluționat în Africa, în primul rînd problema Rhodesiei, a Namibiei și Africii de sud. De asemenea, sînt încă probleme ■deosebite legate de consolidarea independenței și suveranității naționale, de asigurarea progresului economico- social. România dezvoltă larg colaborarea cu toate popoarele africane care duc o aseme- nea politică. Am dori ca relațiile dintre România și Senegal să joace un rol mai activ în această direcție.Sîntem, desigur, preocupați de situația din Orientul Mijlociu. Considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru a se ajunge Ia o pace dreaptă și trainică în această regiune, care presupune retragerea 

Israelului din teritoriile arabe ocupate și soluționarea problemei palestiniene, inclusiv a formării unui stat palestinian independent și, desigur, realizarea unor asemenea relații 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 problemelor lichidării subdezvoltării. România, 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 Senegalul l-a acordat României în vederea intrării în grupul țărilor în curs de dezvoltare. Dorim ca țările în curs de dezvoltare să acționeze într-o colaborare tot mai strînsă, să se sprijine reciproc în asigurarea progresului lor economic și social și pentru realizarea noii ordini econo- mice'internaționale.Problemele multiple pe care le are de soluționat omenirea cer participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor. la activitatea internațională. In acest cadru, apreciem că trebuie să facem totul pentru ca Organizația Națiunile Unite, alte organisme internaționale să aibă un rol tot mai activ în soluționarea 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. Schimbările care s-au produs în lume demonstrează cu putere că atunci cînd un popor este hotărît să-și asigure independența, nu există nici o forță în lume să-l poată împiedica. Fără îndoială că lupta cere jertfe ; și poporul român a dat jertfe în lupta sa pentru independență, ca și poporul senegalez. Știm ce jertfe mari a 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 libertatea 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 înpicioare".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 internațională tumultuoasă, s-a realizat o colaborare strînsă între țările noastre. Am deplina convingere că vizita dumneavoastră va contribui Ia realizarea unor acorduri și înțelegeri care să așeze pe o bază nouă și trainică colaborarea bilaterală, cît și internațională, dintre țările noastre.Cu această convingere, și avîhd în vedere că această colaborare va servi atît popoarelor noastre, cît și cauzei păcii internaționale, doresc să toastez :— în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, a doamnei Senghor ;— pentru progresul și bunăstarea poporului senegalez prieten ;— pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și Senegal ;— pentru colaborare și pace în întreaga lume ;— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
LEOPOLD SEDAR SENGHORDomnule președinte,Doamnă Elena Ceaușescu,Doamnelor și domnilor,Sîntem 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 rezervată, atenția cu care am fost înconjurați, încă 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 comuniști, nici măcar socialiști, ci doar ca simpli progresiști negro- africani. angajați pe drumul socialismului. Faptul că România constituie un exemplu este dovedit înainte de toate de conducătorul pe care în mod liber și l-a ales în persoana dumneavoastră.într-adevăr, născut într-o familie cu cele mai profunde rădăcini în glia românească, grație energiei, muncii dumneavoastră și, mai exact, datorită acestui spirit metodic și organizat care își pune amprenta pe discursurile dumneavoastră și îndeosebi pe activitatea dumneavoastră, ați parcurs toate treptele ierarhiei, toate etapele luptei pentru independență națională și revoluție socialistă. Dar un popor nu-și alege decît conducătorul pe care îl merită. Și dumneavoastră sînteți acela, pentru că și țara dumneavoastră a fost aceeași de-a lungul întregii sale istorii, mai ales de cînd Roma, învingîn- du-i pe geto-daci în apri- gile campanii, a stabilit aici coloni' în rînduri strîn- se. Astfel, deci, România nouă este fiica culturii romane, care, mai mult decît oricare alți factori, explică caracterul exemplar al socialismului românesc. Tocmai a- ceastă idee aș dori să o dezvolt înainte de a toasta în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România.Domnule președinte,Mari oameni au spus-o și istoria a confirmat-o ; toate marile civilizații sînt civilizații de amestec și, înainte de toate, de amestec . biologic. Profesorul meu, Paul Rivet, notează că primele civilizații istorice în Africa, în Europa, în Asia, în America s-au născut pe latitudinea mediteraneană, iar dumneavoastră, românii, sînteți mediteraneeni, fără a vorbi de preindoeuropeni, care erau, fără îndoială, ca și pre- elenii bruneți, dumneavoastră rezultați din amestecul între blonzii geto-daci pe de o parte și colonii romani pe de altă parte. De aici această ' bogăție de temperament și de idei, care caracterizează romanitatea își care m-a impresionat totdeauna cînd v-am citit pe dumneavoastră înșivă și pe scriitorii și savanții români.Privind într-adevăr la bogățiile în oameni mari am găsit alături de eroii dumneavoastră— și mă gîndesc la Ștefan cel Mare, la Mihai Viteazul și mulți alți viteji — biologi ca Victor Babeș și Nicolae Pău- lescu, fizicieni ca Dragomir Hurmuzescu, chimiști precum Ilie Murgulescu, matematicieni ca Gheorghe Vrînceanu, 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 central de cercetări chimice din București 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. Cultura dumneavoastră română este a- 

tît de dinamică, îneît compa- trioții dumneavoastră îi păstrează marca pînă la descen- denți, chiar după ce au părăsit pămîntul românesc. Nu voi lua drept exemplu decît pe scriitorii așa-numiți francezi, de origine română, care se numesc Panait Istrati, Eugen Ionescu, Sami Rosenstoc, cunoscut mai ales sub numele de Tristan Tzara, al cărui fiu este un savant 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 Ia homo romanus față de mediul său înconjurător soațio temporal, față de mediul său înconjurător nu numai geografic și istoric, ci mai ales etnic. Și dacă voi da crezare umaniștilor contemporani. cultura românească este simbioza vigorii geto-dacice cu rațiunea română maturizată în armonie și în respect reciproc. Ea se traduce printr-un „romantism dominat" — pentru a folosi cuvintele Iui Andre Gide — printr-un echilibru care este bineînțeles victoria subiectului asupra obiectului, dar și asupra Iui însuși. Victoria asupra „tensiunii dramalice* care caracterizează pe român și pe care noi o regăsim, domnule președinte. în seninătatea surisului dumneavoastră.Dacă renașterea în țara dumneavoastră 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 stă- pînui lumii. Iată de ce trebuie s-o domini și nu să te lași dominat de eaPînă Ia dumneavoastră, domnule președinte, evocîn- du-i pe Petru Maior și Budai Deleanu, întîlnim același accent pus pe subiect, pe reflecție, pe acțiune în fața obiectului. Am mai notat și o altă trăsătură și anume. importanța acordată în metoda dialectică valorilor spirituale în aceeași măsură ca și valorilor materiale, de unde trebuie să se pornească bineînțeles. Tocmai acest dublu accent m-a impresionat în vara trecută cînd am recitit principalele dumneavoastră lucrări. Nu voi cita din ele aici decît cîteva rînduri scrise de dumneavoastră în 1965 și care afirmă esențialul : Socialismul trebuie să creeze asemenea condiții încit omul, stăpîn al mijloacelor de producție, creator al tuturor valorilor materiale și spirituale, să fie într-adevăr în centrul atenției, să dețină rolul principal în societate, să se bucure și să beneficieze de drepturile și de libertățile adevăratei democrații socialiste, premisă fundamentală a deplinei înfloriri a personalității umane.Domnule președinte,Iată-ne, deci, pornind de la renașterea europeană cu aspectul său românesc pentru a ajunge la socialism. Meritul dumneavoastră, al dumneavoastră 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 edificiului, adică principiile. Nouă ne rămîne, prin practica teoretică și practica trăită, să construim pe această bază solidă toate etajele edificiului, ținînd seama de realitățile noastre, atît naționale, cît și continentale. Este exact ceea ce dumneavoastră ați făcut atît de bine, grație valorilor specifice ale romanității. Ați pus accentul 

pe esențial, esențialul pe care dogmaticii au tendința să-1 uite. Esențial este, pe de o parte, folosirea dinamică a descoperirilor celor mai moderne ale științei și tehnicii, pentru a face să crească producția de bunuri și de servicii, și, pe de altă parte, dreptatea 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 întregii dezvoltări. în orice caz, am impresia că acesta este socialismul pe care îl înfăptuiți în România, unde noi găsim exemple fecunde pentru țările din lumea a treia, lume în cadrul căreia ne găsim și noi.Ceea ce frapează înainte de toate pe cititorul atent al indicatorilor economici ai României este rapiditatea creșterii producției. Astfel, în 25 de ani, din 1949, anul primului plan, pînă în 1973, producția industrială a crescut de 33 de ori. iar producția 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 profundă a acestui „miracol", cum unii au numit acest salt înainte, rezidă în faptul că în România socialistă omul a fost pus în valoare grație dezvoltării educației și instrucției, a culturii ir. general. Căci nu există miracol în economie. Noi înșine știm aceasta. Mă gîndesc. îndeosebi, la învățămintul de 10 ani obligatoriu, la dezvoltarea, pe de o parte, a științei, și, pe de altă parte, a învăță- mîntului tehnic, în cadrul căruia. pentru o mai bună pregătire profesională se asigură îmbinarea teoriei cu practica. Aceasta este metoda pe care o regăsim în cele 51 de institute din cele 18 centre universitare ale dumneavoastră. Și aceasta nu este totul. Voi n-ați făcut precum dogmaticii, a căror lozinci produc atî- tea pagube economice în lumea a treia, nu ați aplicat formule care ar fi bune pentru orice. Voi ați animat totul din interior, stimulind inițiativele creatoare, pentru a folosi o expresie a dumneavoastră. Dumneavoastră ați unit, potrivit unei dialectici vii — și aceasta este esența însăși a dialecticii — descentralizarea economică cu crearea de combinate, cointeresarea materială și grija față de rentabilitate cu rigoarea etică în căutarea adevărului.Și astfel, ajungem la 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 dreptate socială fără o abundență de bunuri care să fie repartizate. Am arătat mai înainte, prin cîteva cifre, dinamismul producției dumneavoastră. 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 continentul dumneavoastră. Și revin, astfel, la grija față de om . care constituie preocuparea majoră a României socialiste, unde dumneavoastră rămîneți fideli umanismului lui Karl Marx. Pentru Marx, intr-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 economiei politice", adică din imaginația creatoare a poporului. De aici, noul impuls dat artelor și literelor de către România socialistă și, înainte de toate, creației populare. Mă gîndesc, printre alte realizări, la cele 7 739 cămine 

și case de cultură, Ia cele 8 042 biblioteci publice. Acordînd - o asemenea importanță cultu- '* rii, îndeosebi culturii de masă, cum este teatrul și cinematograful, rămineți totdeauna fi-, deli gîndirii lui Marx care, într-o operă postumă din tinerețe, a cărei idee nu a fost niciodată renegată, ne spune că . numai după . satisfacerea nevoilor primare, cum sînt hrana și locuința, omul poate t să se dedice creației, urmînd legile frumosului.Domnule președinte,Dacă am vorbit atîta des- pre România socialistă, fiică a istoriei, și îndeosebi despre cultura sa, nu am făcut-o atît pentru voi românii despre care am aflat tot ce v-am ■ spus, cît pentru noi, cei din lumea a treia, pentru care modelul românesc exercită o atracție foarte puternică.Dacă într-adevăr România întreține relații diplomatice cu 70 de țări în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America, aceasta nu este o pură întîmplare. Aceasta se datorează în primul rînd faptului că dumneavoastră v-ați pro- , nunțat și ați acționat întot-' deauna — și ați reafirmat a- ceasta și acum în această seară — pentru democratiza-' rea vieții internaționale, a- ceasta implică egalitate în drepturi între țări indiferent, de mărimea lor, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, dreptul fiecărui popor de a-și alege în mod suveran- sistemul politic și a dispune de resursele sale na- , turale.Iată de ce, pentru numeroa-î se state, între care și Sene-. galul, rațiunea esențială este că modelul românesc repre- zintă unul din cele mai asi-; milabile, deoarece țara dumneavoastră nu este nici super putere, nici o mare putere — teritoriul dumneavoastră fiind exact tot atît de mare ca al nostru — și, pentru că, în mod deosebit, sînteți o țară latină.Ca și dumneavoastră, noi, senegalezii. am vrut să pornim de la realitățile materiale, fizice și biologice, cit și de Ia = realitățile noastre spirituale, vreau să spun etnice și cultu- * râie. Aceasta exprimă înainte de toate dorința de a dezvolta prin, și mai presus de creșterea economică, un nou umanism care să fie în același ■ timp african, negru și sene-, galez. Iată de ce noi am pus „Homo Senegalensis" la bază și ca scop final al planului nostru de dezvoltare economică și socială ce a început să fie elaborat în ajunul independenței în 1959, și care trebuie să ne permită, în perspectiva - anului 2000, să ajungem la societatea industrială. în cadrul acestui obiectiv major am ales ca supraprioritate educația și- instrucția, adică cultura, iar ca priorități, în ordine, agri-, cultura și industria. Ele nu sînt, bineînțeles, prioritățile alese în general de țările lumii a treia care pun înaintea agriculturii industria prelu-' crătoare. Iată de ce noi am ales ca metodă să facem o citire nouă negro-africană a lui Marx și Engels, tot așa cum dumneavoastră ați făcut o citire mediteraneană, adică românească.Iată sensul profund al vizitei noastre. Convorbirile bilaterale pe care le vom avea, începînd de mîine, la nivelul șefilor de stat și al delegațiilor, precum și acordurile pe care le vom semna nu constituie decît un prim pas pe calea cooperării româno-senegaleze.Sînt convins și exprim profunda dorință ca această cooperare, bazată pe afinitățile culturale șl de voință politică, să constituie un exemplu.Doamnelor și domnilor,Vă invit să ridicați paharul în sănătatea Excelenței Sale, domnul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România ;în sănătatea doamnei Elena Ceaușescu, căreia îi prezint o- magiile mele cele mai respectuoase ;Pentru prosperitatea și fericirea poporului român .prieten ;Pentru cooperarea româ» no-senegaleză ! (AplauseJ,



Însemnele prețuirii unanime-
FRUNTAȘILOR ÎNTRECERII SOCIALISTE

Combinatul siderurgic Hune
doara căruia i s-a decernat re
cent Ordinul ..Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I 
a primit marți, in cadrul unei 
festivități, Steagul roșu și Di
ploma de fruntaș pe țară.

înfățișînd rezultatele acestui 
colectiv, care a ocupat cinci ani 
consecutiv primul loc în între
cerea socialistă, ing. Costache 
Trotuș, directorul combinatului, 
a arătat că siderurgiștii hune- 
doreni au realizat în 1975 o pro
ducție globală suplimentară in 
valoare de 310 milioane lei, con
cretizată în producerea peste 
prevederi a importante cantități 
de cocs metalurgic, fontă, oțel și 
laminate, îndeplinirea și depă
șirea tuturor indicatorilor can
titativi și calitativi ai planului 
economic s-au înfăptuit ca urma
re a creșterii productivității 
muncii, in condițiile diminuării 
cheltuielilor de producție și a 
obținerii a 172 milioane lei be
neficii suplimentare.

Siderurgiștii hunedoreni. care 
au lansat chemarea la întrecere 
către toate unitățile din indus
tria metalurgică, au început bine 
și noul cincinal. Pe primele 4 
luni ale lui 1976 ei au livrat 
peste prevederile planului o pro
ducție in valoare de peste 30 mi
lioane lei.

Colectivul combinatului a fost 
felicitat de tovarășii Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comite
tului județean de partid Hune
doara, și Ion Niță, adjunct al 
ministrului industriei metalur
gice.

★
La adunarea festivă ce a avut 

loc la întreprinderea Electro- 
centrale Craiova, cu prilejul în- 
mînării Steagului, roșu și Diplo
mei de fruntașă pe țară în în
trecerea dintre întreprinderile 
industriale. Cei ce au luat cu- 
vîntul au subliniat că anul 1975 
a fost cel mai bogat in realizări 
din cei aproape 12 ce s-au scurs 
de la darea în funcțiune a pri
melor capacități, an ce a con
cretizat rezultatele activității an
terioare îndreptate spre folosi
rea agregatelor cu parametrii 
superiori celor din proiecte, cu 
înalți indici economici calitativi 
și în deplină siguranță de ex
ploatare. Vorbitorii au arătat că 
succesele se mențin la cote ri
dicate și în acest an cînd între
prinderea craioveană a chemat 
la întrecere toate unitățile pro
ducătoare de energie electrică 
ale țării. In primul trimestru au 
fost produse, aici. în plus, 100 
milioane kilowați/oră energie 
electrică.

Pentru rezultatele obținute, 
colectivul ințreprinderii a fost 
călduros felicitat de tovarășii 
Gheorghe Petrescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., Nicolae Oniga, 
membru al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R . 
Gheorghe Chiorean, adjunct al 
ministrului energiei electrice, de 
reprezentanți ai centralei in
dustriale, de alți participanți.

★
Exploatarea minieră Vulcan, 

din bazinul Văii Jiului, unitate 
distinsă recent cu ..Ordinul 
Muncii" clasa I, a primit marți, 
in cadrul unei festivități. Steagul 
roșu și Diploma de onoare de uni
tate fruntașă pe țară în întrece
rea socialistă pe anul 1975.

în cuvintul rostit cu acest 
prilej ing. Emil Muru, directo
rul exploatării, a arătat că mi
nerii de la Vulcan au sporit în 
anul trecut productivitatea va
lorică cu 11 000 lei pe lucrător, 
reușind să realizeze o producție 
globală suplimentară în valoare 
de 2 288 000 lei, să extragă în 
plus 66 500 tone cărbune și să 
depășească substanțial planul de 
investiții la lucrările miniere.

Colectivul minei a fost felici
tat pentru rezultatele remarcar 
bile obținute de tovarășii Ilie 
Radulescu, secretar al Comite
tului județean Hunedoara al 
P.C.R., Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, directorul general al 
Centralei cărbunelui Petroșani, 
și Petre Furdui, președintele 
comitetului Uniunii sindicatelor 
din ramura minieră, geologie și 
energie electrică.

★
Marți, la Reșița, a avut loc 

festivitatea de decernare a 
Steagului roșu și a Diplomei de 
onoare de unitate fruntașă pe 
țară pentru locul I în întrecerea 
socialistă pe 1975 Combinatului 
siderurgic din localitate. Ing. 
Constantin Savu, directorul com
binatului. a subliniat contribuția 
siderurgiștilor reșițeni la spori
rea producției de metal a pa
triei, arătînd că , numai în anul 
trecut aceștia: au elaborat în plus 
mai mult de 165 000 tone de fon
tă, oțel, laminate și alte produse, 
în același timp, au fost asimilate 
noi mărci de oțeluri și sorti
mente de laminate cu caracte
ristici superioare, multe din a- 
cestea înlocuind produse din 
import. Economiile de materii 
prime, combustibil și energie în
registrate in producție s-au ridi
cat la peste 31 milioane lei.

Pentru succesele înregistrate 
în muncă, colectivul combinatu
lui a fost felicitat de tovarășii 
Trandafir Cocîrlă. prim-secretar 
al Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R.. Constantin 
Mindreanu. secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.. și 
Iginio Pavone, adjunct al mi
nistrului .industriei, metalurgice.

★
întreprinderea „Automatica" 

din București, decorată recent 
cu ..Ordinul, Muncii" clasa I. a 
primit, pentru a doua oară conse

cutiv, Steagul roșu și Diploma 
de onoare de unitate fruntașă.

La festivitatea care a avut loc 
marți, directorul întreprinderii, 
ing. Ion Giambașu, a evidențiat 
faptul că în anul trecut unitatea 
a construit numeroase echipa
mente complexe cu care au fost 
dotate, printre altele, combina
tele chimice și/petrochimice de 
la Craiova, Tg. Mureș, Rm. Vîl- 
cea. Pitești și Borzești, Combi
natul siderurgic Galați și între
prinderea de oțeluri aliate — 
Tirgoviște. O serie de echipa
mente de automatizare au in
trat. de asemenea, in dotarea 
instalațiilor tehnologice livrate 
in Japonia, S.U.A., R. F. Ger
mania. Maroc, Kenya, Iugoslavia, 
U.R.S.S. ș.a.

Colectivul întreprinderii a fost 
felicitat cu acest prilej de to
varășii Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Alexandru Roșu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, și Dumitru Gheor- 
ghișan, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului I 
— București.

★
Rezultatele deosebite în pro

ducție, care au situat colectivul 
întreprinderii de coloranți „Co- 
lorom" din orașul Codlea pe 
locul I în întrecerea socialistă pe 
1975, au fost înfățișate pe larg 
celor prezenți. în cadrul unei a- 
dunări festive, de ing. Vartolo- 
mei Victor, directorul unității. 
A fost reliefat, între altele, fap
tul că utilizarea la indici supe
riori a instalațiilor, folosirea in
tegrală a timpului de lucru au 
permis chimiștilor de aici să 
sporească productivitatea mun
cii. in cursul anului trecut, cu 
5.8 la sută. A fost obținută ast
fel, peste plan, o producție- 
marfă in valoare de circa 32 mi
lioane lei. Bilanțul pe perioada 
menționată consemnează, toto
dată, o economie de peste 5 500 
tone combustibil, precum și îm
bogățirea gamei sortimentale cu 
59 de produse noi.

Chimiștii unității au fost fe
licitați de tovarășii Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., Ion 
Anghelescu, adjunct al ministru
lui industriei chimice, și de La
risa Munteanu. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.

★
La baza succeselor care au si

tuat întreprinderea textilă „Ol
tul" din Sf. Gheorghe pe locul I 
în întrecerea socialistă desfășu
rată in 1975, a stat traducerea în 
practică a indicațiilor secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate aici, a arătat directorul fa
bricii. Heghi Zoltan. Astfel, mun
citorii. inginerii și tehnicienii 
întreprinderii au depășit, in anul 
trecut, sarcinile de plan cu 3.6 
la sută, precum și angajamen
tele asumate, au lărgit conside
rabil gama sortimentelor, ceea 
ce le-a permis să livreze pie
ței interne și partenerilor diii 
cele 15 țăn cu care întrețin 
relații comerciale cantități spo
rite de țesături.

Hotăriți să dezvolte succese
le, oamenii muncii din această 
unitate fruntașă a industriei 
ușoare au realizat in acest an 
peste plan țesături în valoare 
de trei milioane lei și au li
vrat la export. suplimentar, 
produse care totalizează peste 
100 000 lei valută.

Colectivul fruntaș a fost fe
licitat cu acest prilej de tovarășii 
Ferdinand Nagy. prim-secre
tar al Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R., Constantin Po
pescu. adjunct al ministrului 
industriei ușoare, de reprezen
tanți ai Uniunii sindicatului de 
ramură.

★
Bilanțul prezentat de ing. 

Mircea Corlățian, directorul 
întreprinderii de industrializare 
a laptelui Cluj, la adu
narea festivă prilejuită de de
cernarea distincțiilor, a reliefat 
faptul că în anul 1975 planul 
producției globale a fost depă
șit cu 4,9 milioane lei ca ur
mare a creșterii simțitoare a 
productivității muncii. Succese 
de seamă s-au obținut pe sea
ma diversificării produselor,. 
care au dobindit o tot mai bună 
apreciere din partea consuma
torilor. Prevederile planului de 
export pe anul trecut au fost 
realizate cu o lună și jumăta
te mai devreme, iar la fondul 
pieței sarcinile au fost depășite 
cu 3,6 la sută. asigurîndu-se 
astfel o mai bună aprovizionare 
a populației cu produse lactate.

Muncitorii - întreprinderii au 
fost felicitați pentru succesele 
înregistrate de tovarășii Mihai 
Marina, secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R. 
și Peter. Ileana, vicepreședintă 
a Consiliului Central al 
U.G.S.R.

★
Prezentind la adunarea festi

vă principalele realizări ale 
Trustului de construcții indus
triale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ing. Mircea 
Dascălu. directorul unității, a 
arătat că în anul trecut au fost 
puse în funcțiune 37 capacități 
de producție pe platformele in
dustriale de la Bacău. Piatra 
Neamț, și Borzești, din care 
cinci înainte de termen, precum 
și 320 de apartamente peste 
plan. De altfel, constructorii de 
pe Valea Trotușului, fruntași și 
in alți ani in întrecerea socia

listă. și-au realizat sarcinile cin
cinalului precedent cu aproape 
nouă luni mai devreme, ca ur
mare a creșterii gradului de me
canizare și industrializare a lu
crărilor.

Pentru succesele obținute, co
lectivele de constructori au fost 
felicitate de tovarășii Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comite
tului județean Bacău al P.C.R., 
de Andrei Erdely, adjunct al 
ministrului construcțiilor in
dustriale. de membri ai condu
cerii Comitetului Uniunii sin
dicatelor pe ramură.

★
în activitatea de turism. lo

cul I în întrecerea socialistă pe 
1975 a fost ocupat de colectivul 
Oficiului național de turism 
Carpați-Brașov. Relevînd cu 
prilejul adunării festive activi
tatea desfășurată, Jucan Lon- 
ghin. directorul oficiului, a 
arătat, intre altele, că în
casările din prestații și ser
vicii au fost anul trecut 
cu aproape trei milioane lei 
peste volumul planificat. Baza 
materială s-a îmbogățit cu noi 
hoteluri și unități de alimen
tație publică. Ca urmare a pre
ocupărilor întregului colectiv, 
au fost îmbunătățite continuu 
serviciile atit in hoteluri, cit și 
în restaurante. Așa se explică 
faptul că nu s-a înregistrat 
nici o sesizare de la cei 300 000 
de oaspeți găzduiți de unitățile 
O.N.T. Carpați, bine cunoscute 
și apreciate de turiștii din țară 
și de peste hotare.

Colectivul a fost felicitat de 
Ilie Voicu, prim-adjunct al mi
nistrul turismului, și Ana Mu- 
reșan. președinta Uniunii sindi
catelor din comerț, cooperație 
și turism.

★
Locul I in întrecerea socialis

tă dințre institutele de cercetări 
și proiectări tehnologice a fost 
ocupat de Institutul de cerce
tări și proiectări automatizări 
din București.

în cuvintul său de la festivi
tatea care a avut loc cu prile
jul decernării distincțiilor, ing. 
Marcel Sîrbu, directorul institu
tului, a relevat că cea mai maro 
parte din cele 690 de lucrări 
elaborate în 1975 au fost desti
nate realizării unor importante 
obiective ale economiei națio
nale — rafinării de petrol, com
binate chimice, termocentrale, 
fabrici de ciment, fabrici de 
mașini-unelte. în cursul anu
lui trecut. sarcinile la pro
ducția globală și marfă au 
fast depășite cu 11 la sută, iar 
la beneficii cu 61 la sută. 
Continuînd succesele, harnicul 
colectiv de aici a reușit ca în 
primul trimestru al acestui an 
să realizeze, suplimentar, o pro
ducție marfă în valoare de 1 
milion lei și un beneficiu de 
circa 400 000 lei. în cincinalul 
afirmării plenare a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice. spe
cialiștii unității și-au propus să 
generalizeze acțiunile de tipiza
re a soluțiilor și de introducere 
a tehnologiilor noi in domeniul 
automatizării. să acorde o 
importanță deosebită livrărilor 
complexe de instalații de auto
matizare atit in țară, cit și la 
export, să-și sporească contri
buția la reducerea importului.

Colectivul de proiectanți a 
fost felicitat, cu acest prilej, de 
Alexandru Necula. adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini. Petre Stefă- 
nescu. președintele Uniunii sin
dicatelor din metalurgie și con
strucții de mașini, de alți parti
cipanți la festivitate.

★
în întrecerea socialistă dintre 

institutele de proiectare ale con
siliilor populare, pe primul loc 
s-a situat colectivul Institutului 
județean de cercetare și proiec
tare Cluj. Prezentind activitatea 
rodnică desfășurată in 1975. to
varășul Flaviu Bizo, directorul 
institutului, a subliniat că reali
zarea sarcinilor de plan a fost 
conjugată cu preocuparea per
manentă pentru ridicarea cali
tății și eficienței economice a 
lucrărilor. în această perioadă, 
unitatea a executat 1 336 lucrări, 
dintre care 169 le-a predat îna
inte de termen. Soluțiile moder
ne adoptate în proiectare, strin- 
sa colaborare cu beneficiarii și 
executanții proiectelor au con
dus, alături de alte avantaje, la 
economisirea unor însemnate 
cantități de cherestea.

Cu prilejul decernării distinc
țiilor, colectivul institutului a 
fost felicitat de tovarășul Stefan 
Mocuța, prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R.. 
de membri ai conducerii Uniu
nii sindicatelor pe ramură.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la festi
vități au adresat telegrame Co
mitetului Central al partidu
lui, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care exprimă 
cele mai vii mulțumiri pentru 
înaltele distincții ce le-au fost 
acordate, hotărirea de a face 
totul pentru ca și în acest an, 
în întregul cincinal 1976—1980. 
să obțină succese și mai mari. 
Totodată, reprezentanții oameni
lor muncii din unitățile fruntașe 
și-au manifestat entuziast atașa
mentul lor deplin față de politi
ca internă și externă a partidu
lui și statului, angajindu-se să 
nu precupețească nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
hotăririlor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

(Agerpres)

de peste hotare
Delegația C.C. al P.C.R. a fost primită
de președintele Partidului Republican

al Poporului din Turcia
Delegația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mi
hai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Partidului Republican al Po
porului, face o vizită in Turcia, 
a fost primită de Biilent Ecevit, 
președintele Partidului Republi
can al Poporului.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a fost transmis 
un mesaj călduros de prietenie 
președintelui Partidului Repu
blican al Poporului, urări de fe
ricire și prosperitate poporului 
turc.

La rîndul său. evocînd intîlni- 
rile și convorbirile avute in 
cursul anului trecut cu secre
tarul 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 suc
cese și de fericire personală, de 
prosperitate poporului român 
prieten.

în timpul convorbirii au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
colaborării dintre cele două 
partide, a contribuției pe care 
ele o aduc la adincirea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
România și Turcia.

La convorbire a participat 
George Marin. ambasadorul 
României in Turcia.

In aceeași zi. delegația 
pus o coroană de flori la 
soleul lui Atatiirk.

Președintele Partidului 
blican al Poporului a oferit un 
dineu in onoarea delegației.

Sesiunea Comisiei mixte

a de- 
Mau-

Repu-

guvernamentale de colaborare 
economică româno-filipineză

La 19 aprilie, la Manila s-au 
deschis lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-filipineze de 
cooperare economică, tehnică și 
de comerț. Comisia examinea
ză stadiul dezvoltării relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
modul în care se îndeplinesc în
țelegerile 
ședințele 
România, 
Ceaușescu. și președintele Fili- 
pinelor, Ferdinand Marcos, cu 
prilejul vizitei in această țară a 
șefului statului român, in apri
lie 1975. Pe această bază, vor fi 
stabilite noi măsuri in vederea 
dezvoltării, în continuare, a rela
țiilor de cooperare economică 
intre cele două țări.

dio Quiazon. ministrul comerțu
lui. La lucrări participă, de ase
menea, însărcinatul român cu 
afaceri a.i. la Manila. Bogdan 
Baltazar, și ambasadorul filipi- 
r.ez la București, Leticia Ramos 
Shahani.

realizate intre pre- 
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae

★
în capitala filipineză, tovară

șul Ion Pățan a avut convorbiri 
cu Cesar Virata, ministrul fi
nanțelor. Manuel Collantes. .mi
nistrul interimar ăl afacerilor 
externe, Manuel Alba, ministrul 
interimar al planificării, precum 
si cu Dominador Pongos. pre
ședintele firmei de autovehicule 
DMG.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT••

Aseară s-au disputat meciurile 
celei de-a 4-a reuniuni a com
petiției de box „Centura ■ de 
aur". Rezultatele înregistrate : 
cat. muscă : O. Gruescu (Româ
nia) b.p. Ramze Farok (Siria) ; 
Dinu Teodor (România) b.p. R. 
Khaloufi (Franța) ; Niță Robu 
(România) b.p. D. Burdihoi 
(România) ; Ibrahim Faredin 
(România) b.p. Najib Trad (Tu
nisia) ; cat. ușoară : C. Cuțov 
(România) b.p. decizie 3—2 pe 
Jesus Navas (Venezuela) ; Flo
rian Ghiță (România) b.p. 
pe Moro Tahiru (Ghana) ;

Mamoun Râie (Siria) b.p. 
Jednmari Tahar (Maroc) ; An
dres Aldama (Cuba) b.ab. 3 
pe Anton Petre (România) ; cat. 
mijlocie mică : Al. Tirboi (Ro
mânia) b.p. Dawuda Mohammed 
(Ghana) ; Șt. Florea (România) 
b.p. Adana Salhane (Siria) ; Luis 
Martinez (Cuba) b.p. S. Tîrîlă 
(România).

★
Campionatele europene de 

lupte libere au luat sfirșit marți 
la Leningrad cu un remarcabil 
succes al sportivilor români, 
care au cucerit 4 medalii : una

de aur, două de argint și una 
de bronz. Pe cea mai inaltă 
treaptă a podiumului învingă
torilor a urcat Ladislau Șimon 
(peste 100 kg), care a cucerit 
centura continentală. Medalii de 
argint au obținut Petre Coman 
(62 kg) și Marin Pîrcăl.abu (74 
kg), o medalie de bronz fiind 
cucerită de St. Mo.rcov (90 kg), 
în clasamentul general pe me
dalii, echipa României s-a cla
sat pe locul doi, după selecțio
nata U.R.S.S., care a ciștigat 9 
medalii (6 de aur, 1 de argint 
și 2 de bronz).

Reuniune festivă 
la Havana

Cu prilejul aniversării a 
15 ani de la victoria obținută 
la Playa Giron, cînd în mai 
puțin 
respinsă invazia 
împotriva ~ 
Teatrului 
Havana a 
festivă.

în prezidiul 
luat loc Fidel 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al Gu
vernului revoluționar, mem
brii Biroului Politic și ai 
Secretariatului Comitetului 
Central al partidului comu
nist, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești. 
De asemenea, in prezidiu 
s-au aflat șefii delegațiilor 
din unele țări socialiste par
ticipante la ' 
de-a opta 
C.A.E.R.. a 
organelor de 
mele muncii, intre care și 
tovarășul Petre Lupu, mi
nistrul muncii.

Cu acest prilej, tovarășul 
Fidel Castro a rostit o amplă 
cuvintare.

de 72 de ore a fost 
mercenară 

in Sala 
din 

loc o reuniune

Cubei.
„Karl Marx" 

avut

reuniunii au 
Castro, prim-

lucrările celei 
consfătuiri a 
conducătorilor 

stat în proble-

Necesitatea asigurării unui sprijin mai 
eficient activității de industrializare 

din țările în curs de dezvoltare -> f
Joi, s-a deschis la Viena sesiunea a X-a a Consiliului Dez

voltării Industriale, principalul organism permanent al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
și din care fac parte 45 țări membre, printre care și România.

aplicării măsurilor cuprinse în 
programei? stabilite pentru asi
gurarea unui sprijin mai eficient 
țărilor în curs de dezvoltare în 
opera de industrializare, vorbi
torul a subliniat importanța de
ciziilor și recomandărilor conți
nute in rezoluțiile adoptate în 
legătură cu aplicarea măsurilor 
convenite prin . Declarația și 
Planul de acțiune de la Lima 
privind dezvoltarea și coopera
rea industrială, suveranitatea 
permanentă asupra resurselor 
naturale.

în încheiere, reprezentantul 
român a exprimat convingerea 
țării noastre că O.N.U.D.I., 
prin activitățile sale specifice și 
prin concursul tuturor statelor 
membre, poate și trebuie să se 
ridice la înălțimea aspirațiilor 
popoarelor și a încrederii lor, 
să contribuie efectiv la instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, Ta edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Dintre punctele aflate pe or
dinea de zi a reuniunii rețin 
atenția cele privind urmările 
hotăririlor și recomandărilor 
conținute în Declarația de la 
Lima și Planul de acțiune pri
vind dezvoltarea și cooperarea 
industrială și în documentele ul
timei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., 
sistemul de consultări industria
le la nivel mondial, regional și 
sectorial, aflat în curs de or
ganizare în cadrul O.N.U.D.I., 
crearea Fondului de dezvoltare 
industrială, ca instrumente ini
țiate de ..Grupul 
vederea sprijinirii 
a nevoilor țărilor 
dezvoltare.

Deschizînd lucrările Consiliu
lui Dezvoltării Industriale, în 
calitate, de președinte al sesiu
nii precedente, ambasadorul Du
mitru Aninoiu a evocat con
textul politic internațional în 
care se desfășoară actualele lu
crări. arătînd că se impune în 
zilele noastre obligația pentru 
toți de a respecta in mod strict 
drepturile legitime ale tuturor 
țărilor, de a realiza o largă 
cooperare în interesul tuturor și 
pe baza clară a principiilor noi 
de relații între state. în scopul 
rezolvării marilor probleme ale 
epocii in care trăim.

Dppă ce a relevat. importanța

celor 77“, în 
mai eficiente 
în curs de

CUBA : Vedere din Havana

Situația din Liban
în pofida anunțării unui nou 

acord de încetare a focului, care 
ar fi trebuit să intre in vigoa
re la miezUl nopții de luni spre 
marți, la Beirut au continuat să 
se desfășoare lupte violente.' Bi
lanțul ciocnirilor de pînă marț’ 
la prînz și din noaptea prece- ™ 
dentă este de circa 110 morți, și 
200 răniți.

Pe plan politic situația conti
nuă să rămînă confuză. Părțile 
participante la conflict au con
tinuat și marți să se acuze reci
proc de reluarea ostilităților. în
tre timp, problema alegerii unui 
nou președinte continuă să ră
mînă în suspensie și, cu aceasta, 
și eforturile privind soluționa
rea politică a crizei. Citind cer
curi apropiate președintelui 
Suleiman Frangieh, agenția 
France. Presse relevă că acestea 
au confirmat că șeful statului 
n-a semnat încă amendamentul 
constituțional adoptat la 10 

. aprilie de Parlament pentru a 
se permite alegerea imediată a 
unui nou președinte.

Delegația română este condu
să de Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar 
delegația filipineză — de Troa-

Ample a cțiuni 
greviste 

in Japonia

Sindicatele din sectoarele pu
blic și particular ale transpor
turilor feroviare nipone au de
clanșat marți o grevă generală 
de 72 de ore. Continuă, de ase
menea. acțiunile greviste con
certate. inițiate săptămina tre
cută de Consiliul muncitorilor 
de la Corporațiile și serviciile 
publice (Korokyo), in domeniul 
transportului urban, poștelor, te
lecomunicațiilor și altor servicii 
publice. Totodată, la acțiunile 
revendicative participă peste 50 
de uniuni sindicale din sectorul 
particular. îndeosebi din indus
triile metalurgică, chimică, con
structoare de mașini etc.

Acțiunile greviste concertate, 
declanșate la chemarea Comite
tului de luptă unită în campania 
de primăvară, constituit de Con
siliul general al sindicatelor din 
Japonia (Sohyo). Federația sin
dicatelor independente (Churitsu 
Roren) și alte organizații sindi
cale. reprezintă punctul culmi
nant al actualei ofensive a oa
menilor muncii niponi.

I
nflație, șomaj, violență... Rea
lități pregnante într-o serie de 
țâri capitaliste, subiecte aproa
pe cotidiene in paginile mari
lor gazete, cărora li se caută 
cu insistență motivații, soluții, 

contracarări. Răsfoind insă aceleași pagini, 
atenția iți este reținută nu numai de aceste 
fenomene persistente și îngrijorătoare, ci și 
de o serie de informații, date, reflecții chiar, 
privind starea actuală și viitorul culturii 
occidentale. Asemenea semnalări au adesea 
un numitor comun : sentimentul de incer
titudine. de alertă, chiar in fața viitorului 
valorilor spirituale.

Recent. Jacques Rigaud. director general 
al UNESCO, sublinia dezinteresul pe care 
o serie de țâri occidentale il manifestă față 
de degradarea valorilor de artă autentice, 
amenințate tot mai mult să rămină doar un 
spațiu închis, destinat inițiaților și bogăta
șilor. Implicațiile unui atare dezinteres sint 
deja evidente. ..Maniera in care o parte a 
tineretului respinge o cultură extenuată sau 
care seamănă a fi astfel este destul de alar
mantă — spune Jacques Rigaud. Această 
revoltă ar fi. dealtfel, promițătoare prin ea 
insăși dacă ar sfirși in ceva — fie chiar o 
contracultură. închegată și coerentă. Nu ne 
este interzis să sperăm incă ; dar pînă a- 
cum, mișcări de genul „hippy" sau altele 
n-au produs decit flori veninoase". Or, 
chiar economiștii constată cu surprindere o 
transformare structurală a consumului in 
sensul unei mai mari disponibilități pentru 
o îmbogățire calitativă a vieții, spre o di
mensiune culturală a acesteia. Aspirație ce 
riscă să fie înghițită de frenezia unui con
sum nediferențiat, in absența unei politici 
de educație artistică, care să promoveze 
creații umaniste de valoare. Faptul că viața 
culturală este amenințată de o serie de pro
bleme, că este subordonată în mare propor
ție dominației banului a făcut pe unii oa
meni de cultură occidentali să o caracteri
zeze ca pe „o cultură bolnavă de sistem" 
condițiile de degradare in ansamblu a crea
ției interferindu-se cu limitele sistemului

social-economic capitalist, confruntat cu o 
serie de crize dintre cele mai acute.

Celebra operă Scala din Milano se află ia 
marginea falimentului de mai mulți ani și 
un nou apel pentru salvarea prestigiosului 
teatru liric a fost lansat cu puțin timp în 
urmă către președintele Republicii Italiene 
de către primarul orașului. Apelul a fost 
semnat de personalități culturale de prim

VALORI CULTURALE 
SUB SEMNUL 
DECLINULUI

plan, cum este poetul Eugenio Montale, lau
reat al Premiului Nobel pentru literatură, dc 
reprezentanți ai tuturor partidelor, ai sindi
catelor, fiind reluat in ziare. Drama celebrei 
opere milaneze se exprimă în cifre, — su
mele prevăzute pentru finanțarea sa, apre
ciate ca derizorii, sint departe de a asigura 
punerea in scenă a unor creații demne de 
reputația Scalei. Opera din Paris este con
fruntată, de asemenea, cu o serie de difi
cultăți... Pe piața cărții, milioanelor de citi
tori potențiali, dornici să cumpere cărți, cel 
mai adesea li se vind scrieri care nu pun 
nici un fel de probleme, cu titluri de genul 
„Dulce amor nebun" ori „Inimă sălbatică" 
— în milioane de exemplare, ca și wester
nuri confecționate în serie de autorii de 
nonliteratură, care deformează gustul, ofe
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• LA sediul Ministerului Co
merțului Exterior din Havana a 
avut loc ceremonia semnării 
Protocolului privind schimbul 
de mărfuri dintre România și 
Cuba pe anul 19*6, precum și a 
Acordului de plăți intre guver
nele celor două țări.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Marin 
Trăistaru, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
iar din partea cubaneză — de 
Herminio Garcia Lazo. adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior.

La semnare a fost prezent 
Petre’ Ionescu, ambasadorul țării 
noastre in Cuba.

• PAKISTANUL a acceptat 
propunerea Indiei de a trimite o 
delegație la Islamabad pentru a 
discuta problema restabilirii re
lațiilor diplomatice, informează 
agenția Associated Press of Pa
kistan.

NOI MAJORĂRI DE 
FREȚURI IN SPANIA

® ÎN Spania s-au anunțat zi
lele acestea noi majorări ale 
prețului unor produse alimen
tare. Numai în prima jumătate 
a lunii aprilie, prețurile la ali
mente au crescut in medie, po
trivit datelor oficiale, cu 5 pînă 
la 10 la sută.

• LA 20 aprilie, la sediul Ca
merei Deputaților din Ciudad de 
Mexico, a avut loc în prezența 
președintelui Statelor Unite 
Mexicane, Luis Echeverria Al
varez, ceremonia inaugurală a 
sesiunii de primăvară a Uniu
nii Interparlamentare.

Din România participă o dele
gație a grupului român din U- 
niunea Interparlamentară, con
dusă de Corneliu Mănescu, pre
ședintele grupului. Din delegație 
mai fac parte Ioan Ceterchi, Mi
hail Hașeganu și Titus Popovici, 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale.

VIETNAMUL DE SUD : 
SUCCESE IN CAMPANIA 

DE ALFABETIZARE

ITALIA: Eforturi in vederea soluționării 

incertitudinilor din viața politică a țării
Conducerea Partidului demo- 

crat-creștin, de guvernămînt, 
din Italia a început, cum re
marcă observatorii politici de la 
Roma, o adevărată „cursă con- 
tracronometru" in vederea solu
ționării incertitudinilor din via
ța politică a țârii.

Potrivit relatărilor presei ita
liene de marți, noul program eco
nomic de urgență al democrat- 
creștinilor este structurat in cinci 
puncte principale, care se referă 
la cheltuielile publice. salarii, 
investiții și credite. gestiunea 
Întreprinderilor proprietate de 
stat și rezolvarea problemei șo
majului în rindul tineretului. 
Aceleași surse precizează că 
principalele măsuri preconizate 
se referă la aplicarea unei po
litici de austeritate în privința 
cheltuielilor publice și creșterea 
investițiilor productive, orien

tarea creditelor către reconver- 
siunea unor ramuri industriale 
și pentru . dezvoltarea sudului 
țării, punerea in aplicare a unui 
program menit să reducă șoma
jul in rîndul tinerilor intre 18 
și 25 ani.

După cum s-a precizat, pro
gramul economic de urgență va 
fi discutat în cadrul unei reu
niuni la care, vor lua parte pre
mierul Aldo More și membrii 
guvernului. Un alt element al 
eforturilor P.D.C. de soluționare 
a situației 1 politice interne il 
constituie runda de consultări a 
secretarului național al Partidu
lui democrat-creștin, Benigno 
Zaccagnini, inițiată marți cu 
conducerile partidelor socialist, 
comunist, social-democrat, libe
ral și republican asupra planu
lui de relansare economică.

• ÎN perioada de un an 
care a trecut de la eliberare, 
aproximativ 40 000 de per
soane din zona Thua Thien— 
Hue, din Vietnamul de Sud. 
au terminat cu succes cursu
rile de alfabetizare, organi
zate aici, ca și in celelalte 
regiuni sud-vietnameze, în 
vederea lichidării neștiinței 
de carte — una din nefastele 
moșteniri rămase de la fostul 
regim antipopular. în 32 de 
sate din zona Thua Thien — 
Hue campania de alfabeti
zare a fost încheiată.

• PREȘEDINTELE MAO TZE- 
DUN l-a primit, marți. pe.Husni 
Mubarak, vicepreședintele Re
publicii Arabe Egipt, : și a avut 
cu acesta o convorbire cordială, 
prietenească — informează agen
ția China Nouă. A fost prezent 
Hua Kuo-fen, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze.

în aceeași zi, la Pekin au con
tinuat convorbirile dintre pre
mierul Hua Kuo-fen și vice
președintele Husni Mubarak.

rind amatorilor de astfel de producții in- 
tîmplări neverosimile, atemporale și, dese
ori, amorale, fără nici o legătură cu viața, 
gîndurile și preocupările curente. Anul a- 
ccsta se anticipează in S.U.A. ca romanele 
..ieftine", ce vor apărea numai in Editura 
Harlequin, să ajungă la 80 de milioane. în 
1974 numărul acestora a fost de 63 de mili
oane — în limbajul celor incintați de afa
cere, cite două pe secundă ! Asta nu înseam
nă insă că in S.U.A, se editează numai ma
culatură, dar cine-1 ajută pe cititor, mai 
ales pe cel tinăr, să discearnă între valoare 
și nonvaloare ?

Ideea că „aria a devenit o mare afacere" 
se poate desprinde din numeroase titluri ale 
revistelor occidentale. Acestea vorbesc eu 
mihnire despre faptul că operele de artă au 
fost incluse, odată cu accentuarea instabili
tății economice, în tranzacții asemănătoare 
operațiunilor de bursă. Odată cu inflația și 
cu scăderea puterii de cumpărare a banilor, 
cei bogați descoperă în operele de artă va
lori sigure în care iși pot plasa capitalurile, 
fapt care constituie un alt aspect al decli
nului in care se află arta Occidentului. La 
Ziirich, Londra sau New York se înregis
trează achiziționări de obiecte de artă la 
prețuri record. în 1975 o statuetă egipteană, 
cumpărată de casa Christie’s in 1972 cu 357 
de lire sterline, a fost vindută cu... 3 675 lire 
sterline.

Precaritatea operei de artă și a condiției 
creatorului de artă in societatea de consum 
nu a fost generată doar de criza economică 
actuală — cum se încearcă să se sugereze 
adesea in coloanele unor ziare, ci are rădă
cini adinei în insăși natura societății capi
taliste. Este o realitate cu consecințe dintre / 
cele mai îngrijorătoare asupra vieții cultu
rale, deformînd și alterind conștiințe, in
săși atitudinea față de frumos, față de viață, 
starea de alertă a culturii în occideftt ma- 
nifestîndu-se ea o problemă deschisă și 
gravă. •
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, APMLIE“ LA NEW YORK. De asemenea titluri
servi* ziarețs americane pentru a desemna valul de căldură, 

fA o^r!Cedf,nt acea-stâ Pe rioadă, ce a bîntuit în ultimele zile 
pe coasta atlantica a S.U.A. La New York, vremea își face de 
cap . aici se înregistrau luni 35,6° C, locuitorii orașului plîngîn- 
du-se de senzații de sufocare, după ce numai cu o săptămînă în 
urma trebuiseră sa-și scoată paltoanele pentru a face față reci- 
ÎV •’ • UN ȘUT morTAL ÎN ADEVĂRATUL SENS
AI^ x ^TULUI. Un tinăr suporter de fotbal din Bavaria a de
cedat de-curmd, in drum spre spital, după ce fusese nimerit în 

0 minSe șutată în timp ce asista la un meci de 
fotoal între două echipe de amatori. Medicii au declarat că forța 
șocului .provocase ruperea arterei > DECLARAȚII DE DRAGOS
TE „PAR AVION“ Un pilot amator britanic. îndrăgostit timid, nu 
a\ea curajul , să-și mărturisească sentimentele alesei inimii. El a. 
găsit, m cele din urmă, o formă originală si cu succes imediat, 
avion o eșarfă de zece metri pe care a scris T „CrissieTvrei să 
fii soția mea ?“. Cei 20 000 de spectatori la miting au fost martorii 
răspunsului epioționat. dar. afirmativ, al iubitei > GHINION PE 
TRACTOR. Niki Lauda, asul din ultimii ani al curselor de auto
mobilism de formula unu, s-a accidentat destul de serios (coaste 
fracturate, contuzii etc.). Culmea ironiei : accidentul nu s-a pe
trecut pe pistele de la Le Mans, Indianopolis sau Nurburgring, 
ci in timp ce Lauda- conducea tractorul, lucrînd la construirea 
casei sale din Salzburg. O manevră nefericită a făcut ca tracto
rul sa se răstoarne • CEL MAI LUNG CÎRNAT DIN LUME a 
fost fabricat luni la Carlisle. în nordul Angliei. Cu o lungime de 
ț??? me?ri.50C.kiloXrame’ el depășește cu 300 de metri

* ---- -------------- x-zx X VCIX1XX- XXX X.MJU. VJ LlllLd LCCl
cirnaților de asemenea dimensiuni este, firește, discutabilă. Ulti
mul as al mezelurilor va servi, probabil, lâ stabilirea unui alt 
„record, mondial". Astăzi, numeroși pretendenți vor încerca să-si 
adjudece titlul de „cel mai mare mîncător de cîrnați", pentru 
care vor trebui să înfulece mai mult de ‘2.7Ș- kg de asemenea 
produse în mai puțin de șase minute ! • UN NOU POD PESTE 
BOSFOR. Turcia intenționează să construiască un al doilea pod 
peste Bosfor, ca urmare a intensificării traficului dintre Europa 
și Orientul Mijlociu. ' O decizie în acest sens ar urma să fie 
adoptată în.curînd. în cazul în care'ea va fi favorabilă, lucrările j.-------.---- ...-----.---- --- - ; ■ j-_____ - ---- -
de Ia intrarea sa in funcțiune, actualul" pod â' fost" utilizaVde 

0 „TOYOTA- CONTRA „DATSUN-. Com-
,.Toyota” și ,,Datsun" concurează în prezent 

. furnizorii de automobile
După ce au. reușit să înlăture cel 
Europa — compania vest-germană 
firme japoneze își dispută acum. 
..Toyota" a reușit să vîndă în pri- 
64 8961 de automobile de diverse tl-

O decizie în acest sens ar urma să fie

de construcție vor începe înainte de anul 1989. în cele 28 de luni (4^ ------- -----xx----- . , . . - •
33 756 000 autovehicule • „TOYOTA“ 
paniile japoneze _ ~ _
pentru ocuparea primului loc printre 
străine pe piața americană. ~ 
mai redutabil adversar din 
..Volkswagen11 — cele două 
între ele, supremația. Astfel, 
mul trimestru un număr de ____ ._ _________ __ ^x,^xa^
puri, față de 59 545 vîndute de .,Datsun“. Pentru impulsionarea 
vînzărilor, conducerile societăților japoneze au lansat o amplă 
si costisitoare campanie publicitară • PUI DE BALENA NĂSCUT 
IN CAPTIVITATE. Primul caz de naștere în-captivitate a unui 
pui de balenă a fost consemnat în Japonia, la acvariul de la 
Centrul nipon pentru studierea vieții cetaceelor. din orașul Tobe. 
Noul născut, care a atras asupra sa atenția savanților din multe 
țări ale lumii, măsoară 90 cm și cîntărește 68 de kilograme.
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