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puterii revoluționar-democratice în România.
I

prosperitate și civilizație

PLANURI DEPĂȘITE

Comunist Român, reflectînd capacitatea 
de a aplica creator principiile generale 
ale marxism-leninismului la particulari
tățile societății românești și de a folosi 
condițiile internaționale favorabile

muncesc. Sub steagul partidului, zdro
bind împotrivirea forțelor reacțiunii, po
porul a trecut la înfăptuirea idealurilor 
de dreptate socială și națională pentru 
care s-au jertfit nenumărate generații de

steag, o voință, un
socialistă, pentru propria fericire.

■f.PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ!

MAREA ADUNARE POPULARA,
CETĂȚENEASCĂ DIN CAPITALĂ

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
în jurul orei 15, posturile noastre de radio

și televiziune vor transmite direct
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desfășurarea marii întruniri

Instaurarea puterii populare, a guvernului prezidat de dr. Petru Groza este rodul luptei duse de masele 
largi populare sub conducerea Partidului Comunist Român. Victoria de la 6 Martie 1945 nu a venit de la sine 
și nici nu a fost adusă din afară; ea a fost cîștigată prin luptă, prin jertfe grele date de forțele 
revoluționare și democratice din România

NICOLAE CEAUSESCU

VICTORIA DE A CUM TREIZECI DE ANI
TEMELIE LA NOUA ISTORIE A PATRIEI

e LA 6 MARTIE 1945 poporul român a votat, prin propria luptă, pentru instaurarea

• LA 9 MARTIE 1975 poporul român, stăpîn deplin al destinelor sale, va vota pentru
înfăptuirea mărețului Program al Partidului Comunist Român, pentru viitorul de tot mai înaltă

Aniversăm astăzi împlinirea a 30 de 
ani de la victoria istorică dobindită de 
oamenii muncii sub conducerea Partidu
lui Comunist Român — instaurarea, la 6 
martie 1945, a primului guvern cu ade
vărat democratic din istoria țării — gu
vern revoluționar democratic cu pronun
țat caracter muncitoresc-țărănesc.

Cu trei decenii în urmă, în acele zile de 
cumpănă, cînd, în condițiile unor înverșu
nate înfruntări sociale. în fața României 
se punea alternativa istorică de a-și de
termina calea de evoluție în viitor — a 
înainta pe drumul deschis de insurecția 
națională antifascistă armată-, spre pro
funde transformări revoluționare, demo
cratice. spre făurirea unei noi orînduiri 
sociale, sau a reveni la vechile rînduieli 
burghezo-moșierești — opțiunea maselor 
populare a fost neșovăitoare, definitivă și 
ireversibilă.

Se poate spune că esența evenimente
lor petrecute acum 30 de ani a fost toc
mai această alegere a poporului. în care 
votul pentru democrația populară s-a ex
primat prin ascuțite bătălii sociale — fiind 
nu o dată pecetluit cu sîngele celor

Sub steagul partidului, 
p F i ii vp in ța popor u Iu i, 
spre țelul comunismului

de a tiînaintași, a dreptului inalienabil 
stăpîn în propria sa țară.

Factorul primordial care a 
strălucita victorie obținută de 
muncii la 6 Martie 1945 l-a 
tuit justețea liniei generale a Partidului

asigurat 
oamenii 

consti-

a conduce la victorie lupta maselor pen
tru cucerirea puterii.

Elementele componente fundamentale ale 
orientării strategice și tactice a partidu
lui le-au constituit întărirea unității de 
acțiune a clasei muncitoare în cadrul

tel
9

Frontului Unic Muncitoresc, ceea ce l-a 
dat posibilitatea să-și îndeplinească ro
lul de forță conducătoare în revoluție ; 
închegarea alianței muncitorești-țărănești 
în focul bătăliei pentru înfăptuirea pe 
cale revoluționară a reformei agrare ; 
atragerea intelectualității, femeilor, tine
retului, a oamenilor muncii de toate na
ționalitățile la lupta revoluționară ; dez
voltarea unui amplu sistem de alianțe cu 
forțele politice progresiste care aderaseră 
la platforma F.N.D., precum și cu gru
pările din cadrul partidelor burgheze, 
care se arătau interesate in dezvoltarea 
democratică a tării ț desfășurarea unei 
largi acțiuni de mobilizare a mase
lor și de exprimare a voinței populare 
prin mari mitinguri ; împletirea acțiunii 
politice cu trecerea la înarmarea maselor 
populare, cu întărirea formațiunilor pa
triotice de luptă. Poporul muncitor, orga
nizat. unit, gata de luptă, dispunînd de 
propriile formațiuni înarmate, era, astfel, 
în măsură să-și impună voința

Tocmai coalizarea intr-un front unic a
(Continuare în pag. a Il-a)

I SOCI»
CHEAMĂ : Oameni ai muncii de la orașe și sate I

Prin eforturile tuturor locuitorilor, prin creșterea spiritului de inițiativa și a spiritului gospodăresc al maselor largi 
populare, al tuturor cetățenilor, să asigurăm înflorirea continuă a tuturor orașelor și satelor patriei, crearea unor con
diții de viață materiale și spirituale tot mai bune pentru cei ce muncesc de la orașe și sate, astfel ca întreaga națiune să 
beneficieze din plin de roadele civilizației socialiste.

Votînd candidațiî Frontului Unității Socialiste, votați pentru înflorirea orașelor și satelor patriei, pentru 
o viață tot mai bună și îmbelșugată, pentru o înaltă civilizație socialistă pe întreg pămîntul romanesc!

Orașul, satul, casa în care locuim
PAGINA A III-A

IN JUDEȚELE TĂRII,

ANGAJAMENTE ÎNDEPLINITE,

Prezenți în aceste zile în întreprinderi, corespondenții ziarului 
nostru informează despre rezultatele înregistrate in domeniul înde
plinirii planului în primele două luni ale anului.

în județul PRAHOVA, prin depășirea planului la producția glo
bală și marfă, s-au realizat suplimentar : peste 5 200 tone benzine, 
aproape 8 600 tone petroluri, 2 560 tone uleiuri minerale, 300 tone oțe
luri aliate și superior aliate, 186 tone utilaj tehnologic, 210 tone di- 
metiltereftalat, peste 600 tone îngrășăminte chimice cu fosfor, 350 
tone ciment, 760 000 mp geam, 20 000 mp țesături ș.a. Industria jude
țului BRAȘOV a depășit planul pe ianuarie și februarie la producția 
globală cu 117,1 milioane lei, producția fiind cu 18,9 la sută mai mare 
față de perioada corespunzătoare din anul trecut. S-au obținut peste 
plan 1 150 tone oțel, 126 autocamioane și autotractoare, 13 000 bucăți 
rulmenți, 425 tone utilaj tehnologic pentru industria chimică și in
dustria materialelor de construcții, mai mult de 4 000 tone produse 
ale industriei chimice. Oamenii muncii din industria județului GALAȚI 
raportează realizarea de mari producții peste plan : aproape 10 000 
tone cocs metalurgic, circa 11 000 tone fontă brută, peste 6 000 tone 
oțel, circa 4 000 tone tablă mijlocie și groasă, aproape 1 000 tone sirmă 
trasă și bare, 15 000 metri pătrați țesături ș.a. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, producția industrială a județului a cunos
cut în acest an o creștere de 23 la sută. în industria județului NEAMȚ, 
planul pe luna februarie a fost îndeplinit cu o zi mai devreme și 
aproape 80 la sută din depășirile de plan pe primele două luni se da
torează creșterii productivității muncii. Sporurile de producție obți
nute de unitățile industriale ale județului DOLJ s-au concretizat în : 
42 milioane kWh energie electrică. 18 000 kW motoare electrice, 150 
tone țiței, 1 884 tone echivalent îngrășăminte chimice cu azot, o loco
motivă Diesel electrică de 2100 CP, 21 tone utilaje tehnologice pen-
(Continuare în pag. a IV-a)

Asemeni mustului 
fierbe viața publică a ță
rii. Milioane de oameni se 
apleacă — de săptămîni în 
șir — asupra nenumărate
lor probleme ale realității, 
în cadrul unei consfătuiri 
care depășește orice pro
porții cunoscute pînă azi
— nu numai în limitele 
existenței profesionale, dar 
și în ale celei familiale. In 
preocupările și sentimentul 
responsabilității — comune 
alegătorilor, și candidaților
— se conturează luminos 
cele mai actuale probleme 
și sarcini ale Industriei, 
agriculturii și educației. 
După Congresul al XI-lea 
al partidului, în pragul noii 
etape, ampla consfătuire 
de lucru se desfășoară în 
cîmpul gravitațional al 
unui măreț program de 
dezvoltare națională. Cite 
cuvinte rostite in circum
scripțiile electorale. tot 
atîtea răspunsuri — venite 
din partea muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
la apelul Frontului Unită
ții Socialiste.

INSTANTANEU DIN 
GURGHIU. Anul acesta, 
iarna s-a scumpit cu zăpa
da. De jur-imprejur, poa
lele munților Gurghiului 
poartă abia cîteva pete de 
zăpadă. Delegații comune-

Striitorii despre actualitatea socialistă a țării

lor și -satelor din circum- 
scrijlția electorală numărul 
opt pentru Marea Adunare 
Națională se întrunesc la

lui cultural ; apoi însă, lu- 
înd pieptiș problemele nu
meroase, ne încălzim... Rînd 
pe rînd, cer cuvîntul con-

• FEMEI LA PUPITRUL 
DE COMANDA • 

TRANSFORMĂRI PRO-

DIVERS ; SPORT; DE 

LA CORESPONDENȚII 

NOȘTRI; DE PRETU
TINDENI

Votăm și plinea,

Adesea omul e văpaie și, 
Eu nu cred a greși,
Atuncea cînd în lupta de mai bine 
Sînt oamenii fîntîni și sînt coline.

Cortegiu-acestor oameni ce se vădesc prin fapte 
Va răsări, precum un far în noapte, 
La 9 martie, o zi de preț, 
In sate, în orașe, în județ.

Să-I urmărim, dar nu cu ochi egal, 
Ci ca, în mare, crestele de val, 
Și ochiul să aleagă creasta care 
Stăpînă e tumultului din mare.

Votăm, curînd, sinteza împlinirii, 
Votăm și pîinea, dar și trandafirii 
Și grandioasa faptelor mișcare 
In toți cuprinsă și în fiecare.

Virgil TEODORESCU

AC ÎNCEPUT LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

Acum, pe primul plan al urgențelor în agricultură, în zonele cu de
ficit de umiditate, se situează punerea în stare de funcționare a tu
turor stațiunilor de pompare și începerea udărilor de aprovizionare 
cu apă a solului. In acest sens, conducerile cooperativelor agricole 
trebuie să organizeze formațiile de udători în cadrul echipelor mixte 
de cooperatori și mecanizatori, să întocmească programe de lucru 
temeinice pentru folosirea continuă a utilajelor, ziua și noaptea. 
Totodată, specialiștii au datoria să stabilească parcelele care urmează 
să fie udate, acordîndu-se prioritate culturilor de lucerna, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, porumb, soia. Pentru a forța dezvoltarea sis
temului radicular este recomandabil să nu se aplice încă udări la cul
turile de grîu și orz. Experiența unităților care obțin recolte de virf 
la culturile de primăvară irigate demonstrează necesitatea urgentării 
udărilor pentru încheierea acestei lucrări înainte de a se trece la 
pregătirea terenului și la semănat.

Despre inițiativele și măsurile întreprinse acum, în cadrul pregă
tirilor pentru recoltele din acest an, și despre problemele ce se cer 
soluționate ne-au vorbit ingineri-șefi din cîteva cooperative 
situate in zonele unor mari sisteme de irigații.

agricole

Recorduri, da I Dar nu 
numai pe terenuri restrîn- 
se, ci pe întreaga supra
fața Cea mai mare recoltă de sfe
clă de zahăr din țara noastră s-a ob
ținut, anul trecut, la Poiana Mare, 
județul Dolj : 76 700 kg la hectar. 
Este o performanță la care se referă 
unul dintre autorii ei. inginerul-șef 
Sande Marin : „Am 
cooperatorilor, să ne 
o dată pe noi înșine 
cord pot fi obținute 
hectar, două, ci pe 
față. Chiar în condiții mai puțin pri
elnice, cînd n-a plouat de prin iunie 
pînă la recoltare, noi am demonstrat 
că totul este posibil. Cooperatorii au 
aplicat cite 10—12 udări — mai mult 
decît se prevede în orice norme a-

vrut să arătăm 
convingem încă 
că recoltele re- 
nu doar pe un 
întreaga supra-

A
Unul spune : „Firește, nu 
ne așteptăm la expuneri 
de program din partea can- 
didaților, căci programul

Instantanee nu

electorale mureșene
5

de SUTO Andrăs

consfătuire, înfruntînd un
ger sec. Cită va vreme, toa- ................ ...... ...... ______ _
tă lumea stă înfrigurată și lă, brigadieri, medici, tăie- 
inlăuntru, in sala căminu- tori de pădure, gospodine.

ducători ai cooperativelor 
agricole, directori de școa-

nostru, al tuturor, este Pro
gramul partidului, mărețul 
complex de sarcini trasate 
prin botăririle celui de-al

Xl-Iea Congres. înfăptui
rea lor este slujită, în ul
timă analiză, pină și prin 
plantarea unui pom fructi
fer.

Creioane proaspăt ascu
țite notează, mințile ana
lizează. cercetează pe toate 
fețele probleme cum
se poate mai variate. Ur
măresc cum — la conflu
ența dintre munca săvirși- 
tă și ceea ce urmează a se 
împlini — majoritatea ce
lor ce iau cuvintul iși ex
pun ideile sau remarcile 
critice, raportînd problema 
locală la chestiunile de in
teres național In mod ex
plicabil. oamenii din Gur- 
ghiu au un aer ușor solemn, 
căci se propune ca In cin
cinalul 1976—1980 comu
na să treacă în rindul ora
șelor. In imaginația noas
tră, măruntul de odinioară 
cuib prăfuit din fundul 
văii Gurghiului a și în
ceput să strălucească aido
ma unei salbe de mărgări
tar. In sală se înfiripă acum 
atmosfera romantică a în
ceputurilor îndrăznețe pe 
care și le asumau străbu
nii noștri întemeietori de 
orașe — dar, bineînțeles, 
noi nu uităm de ritmul ra
pid al prezentului. Străve
chile noastre orașe creș-
(Continuare in pag. a IV-a)

' grotehnice. îi determina să 
ceasta acordul global. Drept 
noi, inginerii, am avut timp să facem 
inginerie, așa cum ne-a cerut secre
tarul general al partidului".

Cooperatorii au întreținut ireproșa
bil culturile lucrate în acord global, 
au fost atenți la sfaturile specialiș
tilor și la ceea ce făceau cei mai 
pricepuți dintre ei. care — în final 
— au ajuns să recolteze pină la 90 
tone de sfectă de zahăr la hectar. 
Și aceasta a întărit încrederea coope
ratorilor că lucrînd pămîntul după 
regulile agrotehnice moderne. îi pot 
smulge producții tot mai mari.

Ce întreprind acum cooperatorii și 
mecanizatorii oentru viitoarea recol
tă 1 Mecanizatorii lucrează la nivela
rea terenului și pregătesc solul in 
vederea însămînțărilor. Cooperatorii 
„retușează" canalele de irigații, pun 
la punct utilajele de irigat, pentru 
ca, în cîteva zile, să treacă la uda
rea de aprovizionare in ordinea în- 
sămințării culturilor.

Răspuns chemării de la 
Izbiceni: 15 tone știuleți la 
hectar. 13 noi s®nt p°sibi'e re* 
cordurile — este de părere inginerul- 
șef Vasile Urziceanu Florea. de la 
cooperativa agricolă de producție din 
Bîrca-DolL Răspunsul nostru la che
marea cooperatorilor din Izbiceni-Olt 
este să obținem 15 tone știuleti în 
medie, pe 100 ha. să realizăm pe în
treaga suprafață, la hectar. 4 500 kg 
grîu. față de 3 800 kg cit este pla
nificat".

Pornind de la experiența de anul 
trecut — cînd s-au obținut 6 900 kg 
porumb si 4 458 ke grîu in medie la 
hectar — cooperatorii și mecaniza
torii lucrează la fertilizarea te
renului și la finisarea amenajărilor 
pentru irigații, astfel incit din aceste 
zile ele să funcționeze din plin.
(Continuare în pag. a V-a)

ADUNĂRI

tacă a- 
urmare,

CETĂȚENEȘTI
în circumscripțiile 
electorale pentru 
Marea Adunare

Națională
ÎN PAGINA A Il-A
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■SEE EUN STEAG, O VOINȚĂ, ON ȚEl

(Urmare din pag. I) 
principalelor forțe sociale, a majori
tății covirșitoare a poporului, îmbi
nată ou pregătirea partidului pentru 
folosirea tuturor formelor de luptă 
— pașnice sau nepașnice — au che- 
zășuit succesul luptei pentru cuce
rirea puterii.

Organizarea comitetelor muncito
rești și instituirea controlului clasei 
muncitoare asupra intreprinderilor, 
formarea comitetelor țărănești care 
preluaseră sub controlul lor satele, 
confiscarea și împărțirea p&mintu- 
rilor moșierești de către țărănime 
cu sprijinul muncitorilor, uriașul 
șuvoi al demonstrațiilor populare 
prin care masele de milioane deve
niseră stăpine pe stradă, luarea cu 
asalt a prefecturilor și primăriilor 
au dus Ia crearea unei situații 
originale, caracterizată prin aceea 
că, în timp ce guvernul era domi
nat de reprezentanții forțelor reac
ționare, în țară puterea trecuse 
efectiv în miinile maselor populare 
conduse de Partidul Comunist Ro
mân. Astfel, la ordinea zilei s-a pus 
problema declanșării asaltului hotă- 
ritor pentru înlăturarea anacronis
mului pe care îl constituia menți
nerea guvernului cu majoritate 
reacționară. După ce, sub condu
cerea partidului, masele popu
lare au dejucat odioasa provo
care de la 24 februarie pusă la 
cale de cercurile reacționare, valul 
de nestăvilit al luptei revoluționare 
a poporului a impus, la 6 Martie, 
instaurarea guvernului consecvent 
democratic prezidat de dr. Petru 
Groza. Voința poporului a triumfat.

La 30 de ani de la marile înfrun
tări sociale, în cursul cărora poporul 
român, sub conducerea partidului, a 
hotărît soarta bătăliei pentru putere, 
sîntem în măsură a aprecia și mai 
bine însemnătatea istorică a acestor 
evenimente pentru întreaga evoluție 
socială ulterioară a țării. Din acest 
punct de vedere este fericită coinci
dența care face ca aniversarea vic
toriei istorice din martie 1945 să aibă 
loc în preajma alegerilor de la 9 
martie pentru forurile reprezentative 
ala țării, prilej deopotrivă de bilanț 
al drumului străbătut, ca și de scru
tare a perspectivelor care ni se des
chid în fată.

în anii care au succedat marii bi
ruințe din ’45, clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea și cu ceilalți 
oameni ai muncii, cucerind întreaga 
putere politică și trecînd la construi
rea socialismului, a făcut față cu 
succes examenului hotăritor al prac
ticii sociale, dovedindu-și astfel. în 
mod strălucit, capacitatea de a con
duce statul.

Cel mai convingător bilanț, cea 
mai sugestivă prezentare „pe viu" a 
rezultatelor activității constructive 
desfășurate de poporul nostru in anii 
socialismului, cind a devenit pentru 
prima oară cu adevărat stăpinul pro
priilor destine, o constituie insăși 
imaginea de azi a patriei.

La a XXX-a aniversare a eveni
mentelor din martie 1945. poporul 
nostru se prezintă cu victorii istorice 
in toate sectoarele vieții sociale și 
economice. Socialismul a învins de
finitiv la orașe și..sate, a fost lichi-, 
dală pentru totdeauna orice formă 
fie exploatare și asuprire. România 
s-a transformai dintr-o țară agrară, 
slab dezvoltată intr-un stat indus- Ș 
trial-agrar, cu o industrie - dinamică, 
ce se dezvoltă în ritm intens, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, cu o agricul
tură socialistă m plin a vini. Progre
se însemnate s-au realizat in ridica
rea bunăstării poporului — telul su
prem al politicii partidului. Perfec
ționarea continuă a vieții economice 
și sociale, dezvoltarea democrației 
socialiste, participarea activă a celor 
mai largi mase populare Ia condu
cerea statului se afirmă ca trăsături 
caracteristice definitorii ale societă
ții noastre.

Pentru toți cetățenii țării este un 
temei de mîndrie patriotică prestigiul 
fără precedent de care se bucură 
azi pe toate meridianele România 
socialistă datorită înaltei principia
lități, spiritului dinamic, constructiv 
al politicii externe a partidului și 
statului nostru, urmărind consolida
rea păcii și colaborării internațio
nale. instaurarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, 
afirmarea hotărîtă a principiilor 
noi de relații intre state, garantarea 
dreptului inalienabil al fiecărui po
por de a-și decide singur soarta.

în conștiința cetățenilor patriei, 
satisfacția indreptățită pentru bilan
țul insuflețitor al succeselor dobîn- 
dite în decursul celor 30 de ani care 
au trecut de la istorica victorie din 
martie 1945 se imbină cu forța mobi
lizatoare a minunatelor perspective 
deschise de Programul Partidului Co
munist Român. Avem ferma con

Zalâul — centru politic și administrativ al județului Sâlaj — s-a 
anga|at pe calea unei impetuoase și multilaterale dezvoltâri. Paralel 
cu noua zond industrialâ a orașului s-a schimbat și continuă să se 
schimbe înfățișarea vechii urbe. Cartiere moderne își precizează 
conturul, centrul civic se îmbogățește cu noi edificii a căror arhi
tectură inspirată se îmbină cu o bine studiată funcționalitate. Ima
ginile alăturate înfățișează doar citeva din înnoirile de care locuitorii 
de azi ai Zalăului sint, pe bună dreptate, mîndri.

Sus, în dreapta, o vedere panoramică a cartierului 
Simion Bărnuțiu", cartier care, pentru sute de familii, în

seamnă o locuință confortabilă, sănătoasă. în celelalte 
fotografii : imagini din „Piața Teilor", una din zonele 
pe care noul și-a pus o puternică amprentă. în mijloc 
—. noua casă de cultură a sindicatelor, gazdă a nume
roase spectacole, expoziții, manifestări culturale. Ultima 
fotografie redă, pe fundalul construcțiilor de locuințe, 
citeva unități comerciale moderne.

Foto : Ionel DAVID

----- DOUA MOMENTE ALE UNUI DRUM ISTORIC------
1945: Se aclamă instaurarea 

guvernului revoluționar-democratic

1974: Se adoptă Programul
Partidului Comunist Român 

de făurire a societății socialiste multilateral 
9 

dezvoltate si înaintare a României
9

spre comunism

vingere că, așa cum a fost îndepli
nit programul de grandioase transfor
mări sociale pentru care partidul a 
mobilizat poporul cu trei decenii in 
urmă, tot astfel vor prinde viață, 
prin munca noastră plină de elan și 
dăruire, obiectivele cuprinse in Pro
gramul P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
în celelalte documente ale Congresu
lui al XI-lea și reflectate in Mani
festul Frontului Unității Socialiste.

La 9 martie vom vota pentru dez
voltarea cuceririlor revoluționare 
dobindite de-a lungul celor trei de
cenii care au trecut din martie 1945. 
pentru creșterea puterii economice 
a țării, pentru dezvoltareâ armo
nioasă a tuturor județelor și lo
calităților patriei, vom vota pentru 
înflorirea orașelor și satelor, pentru 
o viață tot mai bună și îmbelșugată, 
pentru o înaltă civilizație socialistă 
pe pămintul românesc. Vom con
sfinți prin votul nostru, dat candi-

ZALĂU 

daților Frontului Unității Socialiste, 
angajamentul solemn de a face to
tul pentru înfăptuirea Programului 
partidului.

La aniversarea de azi ne amintim 
cu sentimente de emoție că pentru 
cucerirea victoriei de la 6 Mar
tie, pentru instaurarea puterii 
populare prin care poporul să-și 
fie singur stăpin și-au vărsat sînge- 
le comuniștii în anii grei ai ilegali
tății, forțele patriotice in zilele glo
rioasei insurecții din august 1944, a 
dat grele jertfe armata pe frontul 
antifascist in lupta pentru libertate 
și independență, au căzut eroic, cu 
conștiința datoriei împlinite, revolu
ționari și patrioți uciși în încercarea 
eșuată a forțelor reacțiunii de puci 
militar de la 24 februarie 1945. la 
asaltul primăriilor și prefecturilor. 
Singele lor nu a fost vărsat în zadar, 
el rodește în toate împlinirile și bi
ruințele noastre.

Prezentul României socialiste, mi
nunatele perspective ale edificării pe

mi 

pămintul patriei a celei mai drepte 
și mai înaintate orînduiri — comu
nismul — atestă uriașa forță de pro
gres pe care o reprezintă unitatea de 
voință și coeziunea social-politică a 
întregii națiuni sub steagul parti
dului. Vom iritări necontenit uni
tatea rîndurilor tuturor fiilor pa
triei în jurul partidului, al. Co
mitetului Central, al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor adoptate de Congresul al 
XI-lea. înscriind astfel o nouă pa
gină glorioasă în istoria României, 
asigurind înaintarea patriei spre noi 
culmi de progres și civilizație, spre 
marele țel al întregului popor — co
munismul.

Aceasta reprezintă cel mai înalt 
omagiu pe care il putem aduce ace
lora care, prin lupta și jertfa lor, au 
dobindit marea victorie pe care o 
aniversăm. Acesta este angajamentul 
pe care îl vom pecetlui cu votul nos
tru la 9 martie.

ADUNĂRI CETĂȚENEȘTI
în circumscripțiile electorale 

pentru Marea Adunare Națională
In circumscripțiile electorale pen

tru alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională au continuat să 
aibă loc entuziaste adunări cetățe
nești premergătoare alegerilor de la 
9 martie. în cadrul cărora alegătorii 
s-au întilnit cu candidații Frontului 
Unității Socialiste.

In municipiul BUCUREȘTI — Ni- 
culina Angelescu, director tehnic al 
Centralei industriei linii, și Cornelia 
Teodorescu, director general al Cen
tralei uleiului, in Circumscrioția 
electorală nr. 9 Unirii ; Ion Brăduț 
Covaliu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii artiști
lor plastici, și Petre Brincuși, rec
torul Conservatorului de muzică „Ci- 
prian Porumbescu". în Circumscrip
ția electorală nr. 26 Alexandru Sa- 
hia.

în județul ALBA — George Ho- 
moșiean, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 5 Aiud.

în județul ARAD — Maria Po
pescu, directorul întreprinderii de 
industrializare a laptelui, și Elena 
Șiclovan, directorul întreprinderii 
„Arădeanca". în Circumscripția elec
torală nr. 3 Arad-Sud.

în județul ARGEȘ — Mihail Flo- 
rescu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei chimice, în Cir
cumscripția electorală nr. 2 Pitești- 
Nord ; Ion Dincă, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R., în 
Circumscripția electorală nr. 3 Cim- 
pulung-Muscel ; Ion Pietrăreanu, 
directorul Combinatului pentru pre
lucrarea lemnului din Pitești, și 
Gheorghe Dobre, directorul Combi
natului de lianți Cimpulung-Muscel, 
în Circumscripția electorală nr. 8 
Mușătești ; Valentin Ioniță. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. director 
general al Combinatului petrochimic 
Pitești, și Gheorghe Zamfirescu, di
rectorul Combinatului de articole 
tehnice dip cauciuc Pitești. în Cir
cumscripția electorală nr. 9 Moră- 
rești ; Dumitru Mihai, membru al 
C.C. al P.C.R.. directorul întreprin
derii de autoturisme Pitești, in Cir
cumscripția electorală nr. 10 Izvoru.

în județul BACAU — Dumitru 
Cănilă, director al Institutului de 
proiectări pentru industria chimică, 
în Circumscripția electorală nr. 8 
Tîrgu Ocna.

în județul BOTOȘANI — Radu 
Enache, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al U.T.C., în 
Circumscripția electorală nr. 4 Da
rabani.

în județul BRAȘOV — Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., în Circumscripția 
electorală nr. 3 Steagul Roșu: Teodor 
Șuteu, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a partidului, directorul 
Combinatului chimic Făgăraș, și 
IMii Simitin Constantinescu, direc
torul întreprinderii de utilaj chimic 
Făgăraș. în Circumscripția electorală 
nr. 7 Făgăraș.

în județul BRAILA — George 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, in Cir
cumscripția electorală nr. 1 Brăila- 
Sud ; Tamara Dobrin. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, profesor 
la Universitatea București, în Cir
cumscripția electorală nr. 2 Brăila- 
Vest.

în județul BUZĂU — Gheorghe 
Dinu, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție Smeeni. și Stan Dinu, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție Rușețu, în Circumscrip
ția electorală nr. 5 Pogoanele ; 
Ștefan Jipa, directorul Stațiunii de 
mecanizare a agriculturii Poșta-Cil- 
nău. și Ion Mînzală, directorul Sta
țiunii de mecanizare a agriculturii 
Rimnicu-Sărat. in Circumscripția e- 
lectorală nr. 9 Beceni.

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Dumitru Galu, directorul întreprin
derii de construcții metalice Bocșa, 
și Nicolae Tănase, secretarul comi
tetului de partid de la întreprinde
rea de construcții metalice Bocșa. în 
Circumscripția electorală nr. 2 Bocșa.

în județul CLUJ — Sabina Liliana 
Mihuț Samartinean, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al U.T.C., 
în Circumscripția electorală nr. 4 — 

Institutul agronomic ; Letay Lajos, 
membru al C.C. al P.C.R.. scriitor, 
redactor-șef al revistei „Utunk" din 
Cluj-Napoca, în Circumscripția elec
torală nr. 5 Dej ; Iosif Fodor, di
rectorul Institutului de cercetări și 
proiectări miniere pentru substanțe 
nemetalifere din Cluj-Napoca. si Ar
pad Păli, profesor la Universitatea 
..Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. în 
Circumscripția electorală nr. 10 Gi- 
lău.

în județul CONSTANȚA — Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R., in Circum
scripția electorală nr. 1 Constanța- 
Est : Vîrgil Teodorescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Uniunii scriitorilor, in Circumscripția 
electorală nr. 8 Cernavodă.

în județul COVASNA — Ferdinand 
Nagy, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R.. în Circum
scripția electorală nr. 1 Sfintu- 
Gheorghe.

în județul DÎMBOVIȚA — Ion Io- 
niță. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, in Cir
cumscripția electorală nr. 1 Tîrgo- 
viște ; Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, in Circumscripția electo
rală nr. 3 Moreni.

în județul GALAȚI — Dumitra 
Birsan, secretar al Comitetului co
munal Cudalbi al P.C.R.. și Vasilica 
Dragomir. vicepreședinte al Consiliu
lui popular comunal Ivești, în Cir
cumscripția electorală nr. 7 Ivești ; 
Paul Popa, directorul Grupului de 
șantiere pentru construcții industriale 
și agrozootehnice Galati, și Ștefan 
Prica, directorul grupului IV al în
treprinderii de construcții și montaje 
siderurgice Galati. în Circumscripția 
electorală nr. 8 Tîrgu Bujor.

în județul GORJ — Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. în Circumscripția electorală 
nr. 1 Tîrgu Jiu : Elena Băviță, direc
tor al Liceului ,.Tudor Arghezi" din 
Tîrgu Cărbunești. și Maria Ciocîrlie, 
director la Școala generală nr. 6 din 
Tîrgu Jiu, în Circumscripția electo
rală nr. 3 Tîrgu Cărbunești ; Victor 
Murea, directorul schelei de extrac
ție Ți.cleni, și Ion Andrei, directorul 
întreprinderii județene de construc- 
tii-montai. în Circumscripția electo
rală nr. 5 Turceni.

în județul HARGHITA — Ludovic 
Fazekas, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R.. în Circum
scripția electorală nr. 2 Odorheiu Se
cuiesc.

în județul HUNEDOARA — Tudor 
Drăganu, profesor la Universitatea 
..Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 
membru lai Academiei de științe so
ciale și politice. în Circumscripția 
electorală nr. 1 Deva : Costache . 
Trotuș, rpembru al C.C. al P.C.R.. di-V 
rectorul Combinatului siderurgic Hu
nedoara, și Dumitru Bucur, directo
rul întreprinderii „Victoria" din Că- 
lan. in Circumscripția electorală nr. 3 
Hunedoara-Vest ; Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, in 
Circumscripția electorală nr. 4 Pe
troșani ; Petre Constantin, Erou al 
Muncii Socialiste, șef de brigadă la 
exploatarea minieră Lupeni, in Cir
cumscripția electorală nr. 5 Lupeni ; 
Ana Herlea, tehnician, secretar al 
comitetului de partid de la întreprin
derea chimică din Orăștie, în Cir
cumscripția electorală nr. 7 Orăștie ; 
Gheorghe Iga, Erou al Muncii Socia
liste, maistru miner la întreprinde
rea minieră Barza, și Victor Almă
șan, maistru, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea de uti
laj minier Criscior — Hunedoara, in 
Circumscripția electorală nr. 8 Brad.

în județul IALOMIȚA — Elena 
Chiriță, tehnician, secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii de 
confecții Călărași, și Aurica Mun- 
teanu, inginer la Combinatul de hir- 
tie și celuloză Călărași, în Circum
scripția electorală nr. 2 Călărași ; 
Neculai Agachi, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei metalur
gice, în Circumscripția electorală nr. 
5 Dragalina.

în județul IAȘI — Ion Stoicu, di
rectorul Combinatului de fire și fi
bre sintetice Iași, și Onofrei Paras- 
can, directorul întreprinderii meta
lurgice din Iași, in Circumscripția 
electorală nr. 3 Socola-Nicolina ; Va
sile Milea, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., general-locotenent, în Cir
cumscripția electorală nr. 9 Vlădeni ; 
Emil Nicolcioiu, membru supleant al
C. C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Legislativ, în Circum
scripția electorală nr. 10 Răducăneni; 
Roman Moldovan, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Camerei de 
comerț și industrie, in Circumscripția 
electorală nr. 12 Podu Iloaiei.

în județul ILFOV — Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., în Circumscripția 
electorală nr. 3 Urziceni ; Constan
tin Drăgan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., în Cir
cumscripția electorală nr. 4 Buftea ; 
Angelo Miculescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, în Cir
cumscripția electorală nr. 5 Frățești; 
Gheorghe Vasile Bucur, director 
general al Grupului aeronautic 
București, în Circumscripția electo
rală nr. 6 Călugăreni ; dr. Popa loan
D. Pop, membru supleant al C.C. 

al P.C.R., în Circumscripția electo
rală nr. 9 Snagov ; Teodor Negoiță, 
directorul Stațiunii pentru mecani
zarea agriculturii Frăsinet. și Iulian 
Niță, directorul Stațiunii pentru me
canizarea agriculturii Condeești. în 
Circumscripția electorală nr. 11 Fun- 
dulea ; Ion Oancea, directorul în
treprinderii agricole de stat Chirnogi, 
și Nicolae Barbu, directorul între
prinderii avicole Crevedia. in Cir
cumscripția electorală nr. 13 Hota
rele.

în județul MEHEDINȚI — Iulian 
Ploștinaru, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., în 
Circumscripția electorală nr. 2 Or
șova ; Sofia Maxim, președintele 
Cooperativei agricole de producție 
Șimian, și Maria Neciu. președin
tele Cooperativei agricole de pro
ducție Devesel. in Circumscripția 
electorală nr. 4 Vinju Mare : Vasile 
Bacalu, directorul întreprinderii de 
vagoane „Meva" din Drobeta 
Turnu-Severin, și Constantin Pân
dele, directorul Șantierului naval 
din Drobeta Turnu-Severin, în Cir
cumscripția electorală nr. 5 Cuiniir.

în județul MUREȘ — Iosif Banc, 
membru supleant, al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mureș al P.C.R., in Circumscripția 
electorală nr. 1 Tirgu-Mureș-Nord : 
Szotyori Ernest, membru al C.C. ai 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Mureș, m 
Circumscripția electorală nr. 4 Re
ghin : Suzana Galpal. președinta Co
mitetului județean al femeilor Mu
reș, in Circumscripția electorală 
nr. 7 Sovata.

în județul NEAMȚ — Ștefan 
Boboș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 8 Tirgu Neamț.

în județul OLT — Constantin 
Sandu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R.. în Circumscripția 
electorală nr. 1 Slatina ; Ion Tu- 
toveanu, general de armată, coman
dantul Academiei militare. în Cir
cumscripția electorală nr. 7 Caracal.

în județul PRAHOVA — Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului (Po
litic Executiv a! C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului,! in 
Circumscripția electorală nr. 1 Plo- 
lești-Sud ; Gheorghe Haivei, direc
torul întreprinderii agricole de stat 
Tohani, și Mihai Arghir, directorul 
întreprinderii agricole de stat Mo
vila Vulpii, in Circumscripția elec
torală nr. 13 Mizil.

în județul SALAJ — Nicolae Szabo, 
secretar al comitetului comunal de 
partid Carastelec, și Pal Olah, secre
tar al comitetului comunal de partid 
Camăr. in Circumscripția electorală 
nr. 2 Șimleu Silvnniei : Ana Giurgiu, 
directorul Liceului din comuna Hida, 
și Livia Cosma, profesor la Școala 
generală din comuna . Sinmihaiu. Al- 
maș 'lui, in .Circumscripția electorală 
nr. 5 Hida.

ÎL .în juăetul. TELEORMAN - Marin 
Nedea, directorul Stațiunii de meca
nizare ,a agriculturii Purani, și 
Gheorghe Tirnăcop, directorul Sta
țiunii de mecanizare a agriculturii 
Botoroaga. in Circumscripția electo
rală nr. 2 Drăgănești-Vlașca ; Emi- 
lian Mihăilescu, directorul Direcției 
generale pentru agricultură, indus
trie alimentară și ape. a județului 
Teleorman, și Marin Nisipașu, pre
ședintele Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție Te
leorman, în Circumscripția electo
rală nr. 5 Drăcșenei ; Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Te
leorman al P.C.R.. in Circumscripția 
electorală nr. 6 Roșiori de Vede.

în județul TIMIȘ — Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., in Circumscripția 
electorală nr. 1 Timișoara Nord-Est ; 
Teodor Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
de interne, in Circumscripția electo
rală nr. 9 Orțișoara.

în județul TULCEA — Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
muncii, in Circumscripția electorală 
nr. 1 Tulcea ; Nicolae Burcuș, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție Frecăței. și Gheorghe Blen- 
dia. președintele Cooperativei agri
cole de producție Simbăta. in Cir
cumscripția electorală nr. 3 Topolog

în județul VASLUI — Gheorghe 
Cazan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei ușoare, in Cir
cumscripția electorală nr. 1 Vaslui ; 
prof. dr. Radu Păun, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful clinicii 
medicale a spitalului „Dr. I. Canta- 
cuzino", in Circumscripția electorală 
nr. 3 Negrești ; Gheorghe Tănase, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Vaslui 
al P.C.R., in Circumscripția electo
rală nr. 7 Murgeni.

în județul VÎLCEA — Ion Toma, 
secretar al comitetului comunal de 
partid Lădești, și Dumitru Ivan, se
cretar al _ comitetului comunal de 
partid Glăvile, in Circumscripția 
electorală nr. 5 Lădești ; Ion Aslan, 
directorul întreprinderii agricole de 
stat Drăgășani, și Toni Ciolacu, di
rectorul Stațiunii de cercetări viti
cole Drăgășani, in Circumscripția 
electorală nr. 6 Drăgășani.

în județul VRANCEA — Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
ta Consiliului Național al Femeilor, 
în Circumscripția electorală nr. 1 
Focșani.

(Agerpres)

Blocuri de locuințe in comunele din Tara Mior
' 1 ,

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteii", Ștefan Dinică). Con
struirea de blocuri cu mai mul
te apartamente în comunele ju
dețului Alba nu mai repre
zintă o noutate. Pină în 
prezent au fost construite și date 
in folosință blocuri în comunele 
Unirea, Teiuș, Jidvei, Șona ș.a 
în anul acesta se vor preda be
neficiarilor — specialiști din a- 
gricultură și alte cadre ale co
munelor — un număr de 78 
opartamente. Un fapt inedit îl 
reprezintă construcția primelor 
blocuri în comunele din Țara 
Moților, în zona Munților Apu
seni ; blocuri cu 4 apartamente

se execută la Sălciua. Girda. 
Tot in această zonă, in comuna 
Baia de Arieș, vechi centru mi
nier, se construiesc, anul acesta, 
24 apartamente. Și in alte co
mune ale județului se con
struiesc apartamente in număr 
sporit. La Sîntimbru — localita
te rurală in care funcționează o 
fabrică de cărămidă — se con
struiesc 18 apartamente in 
blocuri cu unități comerciale la 
parter, iar la Șugag — unde se 
construiește una dintre hidro
centralele de pe Valea Sebeșului 
— se vor da în folosință alte 
noi apartamente, în afara celor 
care se execută în prezent.
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1975
reliefeze cu putere preocupările partidului și statului pentru creșterea bunăstării
poporului. Viata demonstrează că tot ceea ce întreprinde partidul nostru,
întreaga sa politică, întreaga sa activitate sînt închinate omului,••• <» • • • • 1 •// făuririi fericirii lui
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• Unul din principiile călăuzitoare esențiale ale întregii acțiuni de sistema-
tizare va fi asigurarea unor condiții de viață egale pentru toți cetățenii țării, fără
deosebire de naționalitate, în spiritul principiilor echității socialiste, ștergerea treptată 

a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat prin ridicarea satului la nivelul de dez-
voltare a orașului.

© în activitatea de sistematizare, o atenție deosebită se va acorda conservării

frumuseților naturale, protejării pămintului, apelor, aerului, pădurilor, zonelor verzi, 
a monumentelor istorice și de artă, a întregului mediu ambiant.

@ Se vor crea circa 300—400 de noi centre orășenești, urmînd ca, in jurul
orașelor existente și al celor noi, să graviteze toate localitățile rurale. Aceasta va
asigura ridicarea generală a nivelului de civilizație al satelor, a bunăstării materiale
și spirituale a întregului popor.

(Din PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN)
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Pină în 1990 se vor construi circa 3—3,5 milioane locuințe, din care circa 2,5

milioane în orașe. Prin aceasta se va asigura soluționarea in linii generale a problemei

spațiului locativ, realizîndu-se transformarea radicală a înfățișării orașelor și satelor.
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DIVERS

în întreprinderea „Romlux" — una din cele mai noi șl moderne unități industriale tîrgoviștene — 
muncesc foarte multe femei. Faima bund de care se bucură produsele acestei întreprinderi, în țară și peste 
hotare, se datorește și strădaniei lor de zi cu zi de a da produse de cea mai bună calitate. Imaginile de 
mal sus înfățișează trei dintre numeroasele muncitoare ce pot fi evidențiate pentru hărnicia lor. De la 
stingă la dreapta : Lița Stelică și Florentina Militaru, confecționeri lămpi fluorescente, și Rodica Ștefan, 
confecționer lămpi incandescente. Foto : s. Cristian

Sînt multe acele muncitoare de la întreprinderea de produse din mase plastice pentru construcții 
din Buzău care s-au distins prin efortul de a-și însuși cît mal temeinic meseria pentru a stăpîni utilajele 
moderne șl a le determina să producă eficient și la o calitate superioară. Dintre ele — prezentîndu-le în 
imaginile de față — am ales doar trei (de la stingă la dreapta): Petruța Pencu, Georgeta Ștefan și Olga 
Boiangiu, operatoare chimiste. Foto : E. Dichiseanu

întreprinderea de antibio
tice din Iași împlinește anul 
acesta 20 de ani de activita
te. De la 4 sortimente de 
antibiotice, cit producea la 
început, întreprinderea rea
lizează 30 în prezent, multe 
din ele cunoscute și solici
tate în circa 30 de tari ; in 
acest răstimp investițiile în
treprinderii au crescut de 
zece ori, iar volumul pro
ducției s-a însutit. Iată, in 
puține cuvinte, jaloanele 
principale ale drumului par
curs de 
cunoscute 
prinderi, 
constituie 
din personal. Ele sînt 
zente in multe din 
rele-cheie ale producției, în
deosebi in fazele de finisare, 
in laboratoarele de cerceta
re și. consecință firească, și 
în conducerea 
compartimente : 
tehnic al întreprinderii este 
o femeie — inginera Maria 
Nițescu : consiliul de con
trol muncitoresc are în frun
tea sa tot o femeie — ing. 
Aurica Vasilciuc, șefa ser
viciului de producție ; sec
torul de pregătire a mate
rialului biologic — unde este 
produsă și livrată materia 
primă, fără de care produc
ția de antibiotice nu e posi
bilă — este condus de biolo
gul Rodica Bostan ; numeroa
sele laboratoare de chimie din 
întreprindere, al căror rol în 
analiza și controlul produse
lor este deosebit de impor
tant, sînt coordonate tot de 
o femeie — Evghenia Urses- 
cu. Ar mai fi de adăugat că 
circa 50 diferite formații 
de lucru sînt conduse de fe
mei. Emilia Bența. Ecateri- 
na Apetrei și alte femei, că
rora le este încredințată con
ducerea unor echipe sau la
boratoare, au demonstrat, nu 
o dată, prin rezultatele con
crete ale muncii, că sînt 
demne de răspunderea ce li 

A—« încredințat.
. Tr .în întreprinderea noas

tră, ne spunea ing. Nidolae 
Bartic, secretarul comitetu
lui de partid. promovarea 
femeii în funcții de răspun
dere nu este socotită 
de curaj". în primul 
pentru că ele s-au 
prin competență profesiona
lă. printr-o exemplară con
știinciozitate și corectitudi
ne. Rezultatele obținute

colectivul acestei 
și apreciate intre- 
în care femeile 

aproape jumătate 
pre- 

sectoa-

diferitelor 
directorul

impus

șectoarele conduse de femei 
constituie argumentul su
prem in favoarea acestei a- 
firmații : sint sectoare care 
„merg strună", cum se spu
ne. Iată de ce intenționăm 
să întreprindem cele cuveni
te pentru ca anul acesta 
creșterea ponderii femeilor, 
în totalul personalului (de la 
40 la 42 la sută), să se re
flecte corespunzător și asu
pra reprezentării lor în func
ții de conducere.

Am cunoscut cîteva din fe
meile aflate la pupitrul de

că producția. Maria Nițescu 
nu .se vedea deloc șezind in 
scaunul directorial, deși nu 
a lăsat nici o clipă să se în
trevadă vreo ezitare, vreun 
semn de slăbiciune. „în a- 
cea perioadă, iși amintește, 
un puternic sprijin moral am 
primit din partea șefilor de 
compartimente (care. după 
surpriza numirii mele, mi-au 
devenit buni colaboratori), 
dar în special din 
primului secretar al 
tetului municipal de 
care m-a sfătuit cum

partea 
comi- 

partid, 
să în-

le sta-care un conducător
bilește cu cei pe care-i co
ordonează, relații bazate pe 
o principialitate fără cusur 
în rezolvarea treburilor pro
fesionale, conjugată cu stră
dania 
ta în 
chiar 
cind 
autoritatea șefului se 
dește nu numai pe competen
ța profesională, ci si pe ca
litățile lui umane, care au 
un mare rol în sudarea efor
turilor unui colectiv."

de a-i intelege și aju- 
problemele personale, 
și de familie, 
se ivește cazul.

atunci 
Căci 
clă-

FEMEI LA PUPITRUL 
DE COMANDĂ

comandă al activității pro
ductive. Maria Nițescu, di
rector tehnic, a urcat pînă 
la această importantă func
ție pas cu pas. Calitățile 
profesionale și de organiza
tor au fost verificate de-a 
lungul a 21 de ani de.acti
vitate în această întreprin
dere.

— Printr-o coincidentă. în 
ziua în care am împlinit 21 
de ani de muncă, am fost 
propusă candidată pentru 
Marea Adunare Națională in 
Circumscripția nr. 2 din car
tierul Tătărași, cartier ce-mi 
este foarte drag pentru că 
acolo mi-am petrecut copilă
ria. Faptul că am fost de
semnată drept candidată a 
Frontului Unității Socialis
te m-a impresionat nespus. 
Am simțit că, intr-adevăr, 
mă bucur de prețuirea oa
menilor, de vremece m-au 
socotit demnă să-i reprezint

...în cei trei ani de cind 
este director tehnic a tre
cut prin multe situații gre
le. în momentul preluării a- 
cestei funcții, se construiau 
secții noi ce trebuiau să in
tre rapid în funcțiune, circa 
o mie de noi angajați erau 
în cursuri de calificare. Toa
te acestea, fără să se opreas-

ving greutățile pe care le a- 
veam in față, nu numai eu, 
ca proaspăt director, ci între
prinderea însăși. Acum lu
crurile au intrat în normal, 
ceea ce nu înseamnă 1 
că nu mai sînt probleme 
ficile de rezolvat. Nu 
nici un fel de concesii 
perficialității, delăsării.
cred că sarcina de căpetenie 
a unui conducător modern 
este să creeze un climat pro
pice muncii, o atmosferă 
calmă, în care oamenii să 
se poată concentra asupra 
lucrului lor. E ceea ce mă 
străduiesc, prin toate 
loacele, să realizez." 

Continuînd această
Aurica Vasițciuc, șefa 
viciului producție (și < 
este „producție" într-o 
treprindere ?), ne spune : 
..Sint' cîteodată și situații 
neobișnuite, cind rezultatul 

. „ pțuncli noastre atîrnă de. o- 
perativitatea cu caro 
cește un om, să zicem de la 
expediție. Tensiunea 
mare, dar tocmai in 
clipe este nevoie de mobili
zarea tuturor resurselor — 
profesionale și umane — ale 
omului respectiv. în acele 
momente intră in joc 
lațiile dâ la

insă 
- di- 

fac 
su- 
dar

mij-
idee, 
ser- 

ce nu 
> în-

mun-
este 

aceste

Buna organizare reprezin
tă una dintre calitățile 
care femeia le aduce 
munca de conducător, 
si concluzia directorului în
treprinderii, ing. 
Munteanu.

— Ne-am aflat, 
ment dat, 
tăți. Șefii 
în loc să 
ieșire din 
să etaleze 
ficări.

pe 
in 

Este
Vaniamin

Ia un mo- 
unor greu-în fața

de compartimente, 
caute mijloace de 
impas, au început 
tot felul de justi- 

Unii dintre noi iși 
cam pierduseră cumpătul. 
Dar tovarășa Nițescu a re
zolvat mai cu tact situația, 
propunind o analiză colecti
vă, calmă a lucrurilor. Ceea 
ce s-a și făcut cu bune re
zultate. Această căldură su
fletească îi aduce tovarășei 
Nițescu. de exemplu, nume
roase cereri de audiențe, de 
la femei îndeosebi. Ele sînt 
bucuroase că în conducere 
se află o femeie căreia să-și 
poată deschide sufletul. O 
altă calitate specifică femei- 
lor-conducător este aceea de 
gospodine la nivelul secției, 
al întreprinderii. Ele au o 
înclinație naturală spre or
dine și meticulozitate,

tăți care în Întreprinderea 
noastră sînt la mare preț. Aș 
mai dori să subliniez incă un 
lucru, care ar putea contra
zice anumite prejudecăți : 
femeile sint foarte statorni
ce, se atașează locului de 
muncă ; o spun datele cu 
privire la fluctuația cadrelor 
din întreprinderea noastră.

Aceste cuvinte nu repre
zintă un simplu compliment, 
în preajma zilei de 8 Martie. 
Ele refiectă o realitate : în 
întreprinderea de antibiotice 
din Iași, munca femeilor este 
prețuită pentru ceea ce re
prezintă ea de fapt, adică o 
valoroasă contribuție la re
alizările colectivului.

— Avem în întreprindere 30 
de inventatoare și 21 de ino
vatoare, ceea ce înseamnă 
că femeile sînt un factor im
portant și în cercetare, în 
munca de creație. Totuși, se 
mai face simțită o oarecare 
rezistență în ce privește 
promovarea lor în funcții 
de răspundere — sub alte 
forme mai subtile, ne spunea 
Maria Gorăscu, operatoare 
chimistă, membră în biroul 
comitetului municipal și in 
comitetul județean de partid. 
Se mai obiectează că femeia 
este plăpîndă, că atribuțiile 
de gospodină și mamă nu-i 
dau răgaz ș.a. în realitate, 
această rezistență nu se bi- 
zuie doar pe niște idei în
vechite despre capacitatea 
de muncă a femeii. Desigur, 
vinovate sîntem și noi, fe
meile, care, prin lipsa noas
tră de curaj, alimentăm ase
menea mentalități. De exem
plu, se intimplă adesea ca o 
femeie să ezite cind i se 
propune o muncă de răs
pundere.

Ziua in care le-am vizitat 
pe femeile de la întreprin
derea de antibiotice din Iași 
era ultima a lunii februarie. 
Erau foarte bucuroase, 
gajamentele 
îndeplinite !
mentul colectivului 
cheia cincinalul în 
luni și 15 zile va fi respec
tat. Scadența se apropie, în
deplinirea fiecărui plan lu
nar capătă o importanță 
deosebită. Iată de ce emoția 
lor era pe deplin justificată.

în legătură cu
EXAMENUL DE BACALAUREAT

„Noroc bun!“
Dumitru și Măria Deac din 

comuna Batard (județul Satu- 
Mare), care și-au sărbătorit 
„nunta de aur". Printre nuntași: 
cei 8 copii, împreună cu 52 de 
nepoți și strănepoți. (Pînă 
acum 1). „Dar cel mai mult și 
mai mult — ne scrie bătrînul, 
fost o viată întreagă miner 
in Valea Jiului și la tunelul de 
la Bicaz — m-a bucurat faptul că 
unul dintre copiii mei lucrează 
tot ca miner, iar copilul lui e 
student la Petroșani, la Institu
tul de mine. Adică tot un miner, 
cu carte mai multă. Cind am 
ciocnit paharul, în afară de u- 
rarea străbună „La multi ani“, 
am rostit-o și pe cea a mineri
lor : „Noroc bun !“.

Aviz

luate 
Deci

An- 
fuseseră 
angaja- 

de a în- 
4 ani, 5

om la om. Rodica ȘERBAN
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17.50
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Reportaj T. Ediție specială. 
Tablouri coregrafice.
Mai aveți o întrebare ?
„Gol" — emisiune ce cuprin
de cele mai frumoase faze 
din meciurile disputate a- 
seară. în cupele europene in- 
tercluburi.
Vedete ale muzicii ușoare : 
Marlsoi. (Film realizat de 
Televiziunea spaniolă).
24 de ore.

0 INSTA IAl1E EFICIENTA PENTRU
AERISIREA MARILOR

Invenția, deși verificată, nu se bucură 
cuvenită

culele arată că, la nivelul întregului 
complex, totalul furajelor economi
site ar ajunge la 4 300 tone anual, in 
valoare de 5,3 milioane lei. într-un 
alt complex zootehnic — cel de în
grășare a tineretului taurin din ca
drul I.A.S. Codlea — sporurile zil
nice în greutate sint cu 100—150 gra
me mai mari in comparație cu cele 
înregistrate in condițiile vechiului 
sistem de aerisire, modalitățile au 
scăzut de aproape două ori și de 
peste 3 ori îmbolnăvirile.

Consumul de energie extrem de 
scăzut este un alt factor ce carac
terizează noul sistem de ventilație. 
Instalația de la complexul Rișnov 
(I.A.S. Codlea). bunăoară, este pre
văzută doar cu 4 ventilatoare centri
fugale, față de 18 cite erau folosite 
în vechiul sistem de ventilație. Nu
mai in cazul celor două hale de la 
complexele Rișnov și Bacău se reali
zează o economie anuală de energie 
electrică de circa 450 000 kWh. Cal
culele de eficiență, care au stat la 
baza introducerii acestor instalații in 
complexele zootehnice, arată că ter
menul de 
depășește doi ani. La ferma de tau
rine din Rișnov. de pildă, întreaga 
investiție se va amortiza într-un an 
și trei luni, numai pe seama econo
miilor de energie electrică. Pentru a 
întregi tabloul performanțelor de or
din tehnic, constructiv și funcțional 
al respectivelor sisteme de ventilații 
ar mai fi de adăugat că, prin introdu
cerea unor elemente de automatiza
re, functionarea lor poate fi dirijată 
atit in funcție de gradul de concen
trare a noxelor, cit și a temperatu
rii din interiorul compartimentelor. 
Experimentările începute la comple
xul din Bacău sint incurajatoare in 
acest sens.

Am insistat asupra avantajelor pe 
care le prezintă noile tipuri de ven
tilație în sectorul creșterii animale
lor din două motive : 1) pentru că 
problema evacuării aerului viciat din 
complexele zootehnice — condiție 
vitală pentru sănătatea și buna dez
voltare a animalelor — constituie o 
importantă problemă pentru sporirea 
eficientei economice a acestora ; 2) 
intrucit, în ciuda superiorității evi
dente a sistemelor de ventilație echi
pate cu ventejectoare tip INCREST. 
extinderea lor în complexele zooteh
nice se face, totuși, intr-un ritm ne
justificat de lent. De ce ? Răspunsul 
revine forurilor de resort din Depar
tamentul întreprinderilor agricole 
de stat.

de atenjia
„VENTEJECTOARE-INCREST". Sub 

această denumire sint cunoscute as
tăzi, atit la noi. cît și în străinătate, 
noile tipuri de aparate pentru ventila
ție, create și produse de către cercetă
torii Institutului național pentru crea
ție științifică și tehnică din Bucu
rești. Avind la bază principiul ejec- 
tiei multiple, ventejectoarele — apa
rate de o neobișnuită simplitate 
funcțională și constructivă — se 
bucură de aprecieri elogioase din 
partea specialiștilor pentru perfor
manțele superioare pe care le pre
zintă instalațiile echipate cu astfel 
de elemente. în comparație cu insta
lațiile clasice. Lipsa pieselor in miș
care și posibilitățile largi de alegere 
a materialului din care sint confec
ționate le conferă proprietăți deose
bite, cum ar fi funcționarea in con
diții de temperaturi relativ inalte, în 
medii corozive sau cu umiditate ri
dicată, consum de energic foarte scă
zut, eficiență superioară din punct 
de vedere al ventilării, durată lungă 
de folosință ș.a. în general, se poate 
spune că. cu cit condițiile de mediu 
sint mai complexe — și astfel de si
tuații sint foarte des întîlnite in pro
cesul producției moderne — cu atit 
instalațiile echipate cu ventejectoare 
se impun. în comparație cu cele cla
sice. Așa se explică de altfel și rapi
ditatea cu care au fost introduse in 
domenii de activitate de o mare di
versitate ca profil : industriile texti
lă. alimentară, construcții de mașini, 
laboratoare chimice ș.a. Din discuția 
cu inginerul Vasile Manea, șeful la
boratorului de valorificare a creației 
tehnico-știintifice. engineering și a- 
sistentă in producție din INCREST, 
aflăm că numai în acest an au fost 
încheiate peste 30 de contracte cu u- 
nitătilc beneficiare.

Primii pași în direcția folosirii nou
lui sistem de exhaustare a noxelor 
au fost făcuți și in zootehnie. Apli
cată experimental. în urmă cu doi 
ani. la Complexul de creștere și in- 
grășare a porcilor Bacău, instalația 
de ventilație tip INCREST a reușit 
să realizeze o reducere a noxelor cu 
circa 70 la sută. îmbunătățit și extins 
la o hală întreagă — 4 000 capete — 
noul sistem de ventilație asigură o 
rație de aer de 72 mc pe oră pe cap 
de animal, asigurindu-se astfel dimi
nuarea noxelor sub nivelul 
de normele în vigoare. La 
animale, aceleași tehnologii 
ductie și sistem de furajare, 
de îngrășare au fost scurtate 
zile, iar modalitățile reduse cu a- 
proximativ 20 ta sută. Astfel, cal-

In jurul orei 15,00 — 
ne directă de la 
nare populară 
din Capitală. 
Telex.
La volan — emisiune 
tru conducătorii auto. 
Cum vorbim.
Film serial pentru copii : 
Năzdrăvanul Dennis. 
Muzica — emisiune de 
tualitate muzicală.
Film documentar : Quito 
capitala Ecuadorului. 
Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — Prahova. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cum votăm (film despre teh
nica votării).

Transmisiu- 
marea adu- 
cetătenească

Cum votăm (film despre 
tehnica votării).
Dragu-mi-i de neamul meu 
— melodii populare.
Film, documentar : Cheia
lui Hipocrate.
Film serial „Misiune imposi
bilă".
Transmisiunea pârtii a II-a 
a concertului orchestrei sim
fonice a Radiotelevlziunii.

22,10 Meridiane literare.

recuperare a investiției nu

prescris 
aceleași 
de pro- 
ciclurile 
cu 15-20

Iosif POP

Pe adresa redacției noastre au so
sit numeroase scrisori prin care citi
torii solicită informații referitoare la 
principalele evenimente din calenda
rul școlar al acestui an. Direcțiile 
de specialitate din Ministerul Educa
ției și învățămintului, cărora le-am 
transmis întrebările cititorilor noștri, 
ne-au comunicat DATA. MODUL 
DE ORGANIZARE SI PROBELE 
ÎNSCRISE ÎN PROGRAMUL BACA
LAUREATULUI — 1975.

în acest an, examenul de bacalau
reat (diplomă). în învățămîntul liceal 
de zi, seral și fără frecventă, se or
ganizează, ca și în anul trecut. în 
perioadele 18—28 iunie — sesiunea de 
vară, și 15—25 august — sesiunea de 
toamnă și in aceleași condiții privind 
înscrierea candidaților și desfășura
rea probelor (practice, scrise, orale). 
Înscrierile se încheie cu 3 zile înain
te de începerea examenului. începind 
cu seria anului 1975, absolvenții li
ceelor agricole se vor putea înscrie 
pentru susținerea examenului de ba
calaureat numai dacă au obtinut 
carnetul de conducere a tractorului.

La LICEELE INDUSTRIALE, ECO
NOMICE. AGRICOLE SI SILVICE, 
SANITARE, toți candidații susțin o 
probă scrisă la limba și literatura ro
mână, o probă scrisă și una orală la 
o disciplină științifică de profil, două 
probe (3 la liceele sanitare) la obiec-

tele de specialitate și o probă prac
tică.

La LICEELE PEDAGOGICE, indi
ferent de specializare, candidații sus
țin probă scrisă și orală la limba și 
literatura română și probă mctodico- 
practică. In funcție de specializare, 
la ÎNVĂȚĂTORI se susține probă 
scrisă si orală la matematică și pro
bă orală la pedagogie generală, iar la 
EDUCATOARE — probă scrisă și 
orală Ia pedagogie preșcolară.

La LICEELE REAL-UMANISTE, 
candidații susțin o probă scrisă și o 
probă orală Ia limba și literatura ro
mână și, în funcție de profilul urmat, 
o probă scrisă și o probă orală la o 
disciplină de profil, precum și o pro
bă orală la o disciplină Ia alegere. 
Astfel, la profilul real se susține o 
probă scrisă și una orală la matema
tică si o probă orală, la alegere, in
tre fizică, chimie, biologie generală. 
La profilul umanist se susține o pro
bă scrisă și una orală la limba latină 
sau la o limbă modernă și o probă 
orală, la alegere între istoria Româ
niei. filozofie și socialism științific, 
biologie generală. La liceele real- 
umaniste, de artă, cu program de e- 
ducație fizică și pedagogice cu pre
darea în limbile naționalităților con
locuitoare. candidații susțin și proba 
la limba și literatura maternă.

Angajamente îndeplinite,
planuri depășite

(Urmare din pag. I)
tru industria chimică ș.a. în județul BACĂU, bilanțul primelor două 
luni din acest an consemnează 1 51.5 milioane lei ia producția globală 
și 100 milioane lei la producția-marfă, peste prevederile planului. 
Sporurile suplimentare de producție s-au materializat în : 35 milioane 
kilowați-oră energie electrică, 580 tone PVC, aproape 200 tone polis- 
tiren, 150 tone antidăunători, 100 tone sodă caustică, 8 000 metri pă
țeați țesături, mobilă in valoare de 3 milioane lei și alte produse ne
cesare economiei naționale. Colectivele din unitățile județului CARAȘ- 
SEVERIN au dat. în două luni, peste prevederile de plan : 6 818 tone 
de oțel, 3 900 tone fontă, mai bine de 500 tone cocs pentru furnale, 
peste 700 tone de cărbune cocsificabil, 8 225 tone laminate finite pli
ne, 164 tone bare trase, trei motoare Diesel între 1 250 și 2 500 CP, un 
pod rulant, 25 MW turbine hidraulice, 16 tone de utilaj tehnologic 
pentru industria chimică, mașini agricole în valoare de 3 313 000 lei, 
1 700 mc de cherestea rășinoase și de fag, mobilă in valoare de 1 795 000 
Cei. Industria județului CLUJ a realizat, peste prevederi, o producție 
globală industrială de 79,7 milioane lei care, în unități fizice, se con
cretizează în importante produse solicitate de economie. Sporindu-și 
eforturile pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, oame
nii muncii din industria județului BRĂILA au depășit, în primele 
două luni ale acestui an, planul producției globale cu 41,9 milioane lei 
și, respectiv, 66 milioane lei. în primele două luni ale anului, in jude
țul OLT, planul la producția globală industrială a fost realizat în 
procent de 105,3 Ia sută. S-au obținut suplimentar 1 357 tone aluminiu 
și aliaje din aluminiu, 199 tone laminate din aluminiu, 325 tone zahăr, 
mobilă în valoare de 340 milioane lei și utilaje pentru irigat în valoare 
de peste 15 milioane lei. Colectivele din unitățile județului ILFOV 
au realizat, suplimentar, în primele două luni din acest an, o pro
ducție globală industrială in valoare de 37,8 milioane lei și o pro- 
ducție-marfă in valoare de 63,6 milioane lei. Industria județului TE
LEORMAN a inregistrat, în primele două luni ale anului, noi și în
semnate succese în îndeplinirea planului. Depășirile se concretizează 
în mijloace de automatizare în valoare de aproape 900 000 lei, 2 000 
rulmenți, 780 tone îngrășăminte cu azot, 430 tone îngrășăminte cu 
fosfor, 163 tone țiței extras, 1 000 metri pătrați țesături și alte produse.

ornitologilor
De vreo cițiva ani, către sfîr

șitul iernii, prin părțile Comă- 
neștiului, vin niște păsări ciuda
te. cu un penaj viu colorat șl 
gușă roșie. Vin in stoluri și po
posesc numai in preajma livezi
lor cu pomi fructiferi. Dar nu 
orice fel de pomi. Preferă viși
nii. zarzării și prunii, cărora le 
distrug mugurii. Din cauza lor, 
un mare număr de pomi nu mai 
rodesc, ln aceste zile, comăneș- 
tenii privesc cu îngrijorare a- 
pariția acestor musafiri nepof- 
tiți și se întreabă nedumeriți : 
„De unde vin ? De ce ne pre
feră tocmai pe noi ? Cum să 
le venim de hac 1“ întrebări la 
care ar putea răspunde ornito
logii. Cu cît mai repede, cu atit 
mai bine. Primăvara vine și 
mugurii zbucnesc din nou pe 
ramuri.

Vă e dragă 
pădurea ?

Fapt știut de toată lumea : un 
băț de chibrit sau un rest de 
țigară aruncate la întimpLare in 
frunzișul unei păduri pot provo
ca un incendiu cu pagube imen
se. Fapt știut de toată lumea, 
și totuși... Aflăm de la Coman
damentul Pompierilor că, din 
cauza neglijenței unor trecători, 
care au aruncat resturi de chi
brituri aprinse, un hectar de 
plantație de gorun s-a mistuit in 
flăcări în apropierea comunei 
Ruișeni — județul Bihor. într-o 
altă pădure, din preajma co
munei Govora-Băi, județul Vîl- 
cea, din cauza unui foc uitat a- 
prins, a izbucnit un alt incen
diu. Iată de ce Comandamentul 
Pompierilor face apel la toți 
cei cărora le e dragă pădurea — 
și cui nu-i e dragă ? — s-o și 
ocrotească I

Din mersul
trenului

ln timp ce acceleratul 425 se 
apropia de Beclean, o călătoare, 
lordana Constantin, i-a recla
mat conductorului de tren că-i 
dispăruse geamantanul. în care 
avea mai multe obiecte de va
loare.

— Nu știu cum_ s-a întimplat, 
vă-dar de la stația Sărățel. am 

zut că nu mai era.
Conductorul de tren și-a 

mintit că în stația Sărătel 
mendase doi indivizi care 
lătoriseră fără bilet, și pentru 
că. deveniseră șl agresivi, ii o- 
bligase 
Cum 
avea 
nele 
le-a 
să se adreseze imediat miliției 
din Beclean. Idee salutară. In 
numai două ore, însoțiți de pă
gubașă, lucrătorii de miliție au 
poposit in satul Dipșa. 
țul Bistrița-Năsăud. unde 
găsit pe făptași lingă 
încă nedeschisă. $i, astfel, cei 
doi au fost „împachetați" pen
tru o nouă călătorie.

a-
a.'

că-

să coboare din tren, 
in procesul verbal încheiat 
trecute datele din buleti- 

celor doi, conductorul i 
dat păgubașei, sfătuind-o

jude- 
i-au 

valiza

Instantanee electorale mureșene
(Urmare din pag. I)

deteau domol, timp 
veacuri in șir ; ritmul for
mării celor noi este dictat 
de imensele energii ale so
cialismului.

MUREȘ. MUREȘ, APA 
LINĂ. în comuna Ideciul 
de Jos candidaților li se 
pun, de asemenea, multe 
probleme. Există însă în 
această varietate, pe gama 
largă ce se întinde de la 
creșă pînă la pășunat, un 
subiect omniprezent : Mu
reșul ; atit de lin în cîntec 
și totuși atit de groaznic in 
urmă cu cinci ani, cînd 
furia sa ne-a pricinuit atî- 
tea pagube ! Ce ne facem 
cu Mureșul, oameni buni ? 
Mulți întreabă. pomenind 
totodată de consolidări, de 
poduri, excavatoare și de 
multe altele... Dar — ca și 
în Gurghiu — soluția ra
dicală. de perspectivă, se 
cristalizează și aici, depă- 
șindu-le pe cele de amă
nunt : un șir întreg de 
vaste lucrări asigură deja 
regularizarea cursului su
perior al Mureșului. Urmă
resc expresia fetelor, cînd 
se anunță faptul. Este 
vorba despre o acțiune de 
interes național — și costă 
sume astronomice. Oame
nii schimbă priviri, cite 
unul pare de-a dreptul 
că-i face viitorului cu o- 
chiul : Asta da ! în felul 
acesta vom înfrîna cu ade
vărat Mureșul, firea lui 
care ne-a pricinuit atilea

amare 
munca 
avem să-l 
adevărat, 
apă lină...

surprize ; prin 
noastră, a tuturor, 

îmblînzim cu 
Mureș, Mureș,

VIITORUL NOSTRU : 
COPILUL, Vastă rețea de 
școli mai vechi sau noi — 
pretutindeni pe aceste me
leaguri. Ibănești. Solovăs- 
tru, Hodac, Vărgata și 
multe alte comune din a- 
ceastă circumscripție elec
torală se bucură de măreața 
înfăptuire, de dimensiuni 
naționale, care se numește: 
învătămint. „Nu ca să ne 
lăudăm, dar fapt este că in 
privința aceasta ne aflăm 
la nivelul celor mai avan
sate state din lume" — 
spune un învățător. La 
Vărgata mi-e aproape im
posibil să-mi ascund emo
ția. Repetiția de muzică 
a școlarilor reunește, sub 
bagheta profesorului de 
specialitate, o veritabilă 
mică filarmonică; viorile 
acompaniază corul, apoi o 
fetiță cu voce cristalină 
ciută solo : asistența îi cere 
să biseze, fetita e cople
șită de furtuna aplauzelor : 
da. trebuie neapărat în
drumată spre canto, oare 
ce ar mai putea stăvili as
tăzi sprijinirea și cultiva
rea talentelor ? Liceul a- 
gricol din localitate are un 
internat 
prin 
cum 
țară 
spre 
pentru a găsi un internat

Peste trei sute de copii în
vață aici ; efectivul gră
diniței depășește o sută ; 
explicabil deci faptul că, 
în consfătuirea dintre can
didat și alegători, preocu
parea pentru educația ge
nerației de mîine capătă o 
pondere deosebită, ca și 
lărgirea necontenită a li
mitelor instruirii, ca și în
semnătatea muncii profeso
rilor și învățătorilor.

masa albă — 
nepoților lui 

subiectul 
apropiata 

Ciment, 
cărămidă

tot

bine înzestrat ; 
contrast. îmi amintesc 
odinioară copilul de la 
trebuia să peregrineze 

îndepărtate orașe

CLIMAT DE FAMILIE 
LA IBĂNEȘTI. După o zi 
întreagă de adunări, lăsînd 
în urmă un șir întreg de 
comune vizitate într-o plă
cută ambiantă familială, 
cu un firesc care-ti mîn- 
gîie sufletul, sîntem (cițiva 
candidați și alegători) oas
peții lui Florea Pop. Inte
rior frumos aranjat : artă 
populară, un veritabil mu
zeu miniatural de splen
dide țesături și cusături. 
Atmosferă caldă. Dacă stau 
să mă gîndesc bine, bucu
ria din inimă o adunasem 
încă de afară, vizitînd noua 
clădire a poștei, unde — 
semn al urbanizării și civi
lizației — se instala cen
trala telefonică. Merita să 
vezi bucuria acelor fete de 
la țară — mai deunăzi încă 
îmbrăcate în catrință — 
bucuria lor de a avea în 
fată fantastica mașină cu 
clape, un rezultat palpabil 
al întrunirilor cu candida- 
ții. loan Fărcaș. președin
tele consiliului popular din 
localitate, a adus la cunoș
tință tuturor, cu multă olă-

cere, că problema aceasta 
s-a soluționat.

Așadar, la 
în compania 
Florea Pop 
discuției este
zi a scrutinului, 
cherestea, olane. 
— se vorbește de toate : 
de pe acum ni se pare că 
vedem acoperișurile roșii, 
proaspete ale citorva noi 
clădiri publice, sau conduc
tele de apă in așezămintul de 
asistentă sanitară, aidoma 
ca la oraș... Gospodina, cu 
ochi negri ca mura, stră
lucitori, ne spune zîmbind: 
Să punem două flori, după 
datină, pe muchea ziduri
lor noi. Si se întoarce spre 
cei doi nepoți, așezați cu
minți pe pat și ascultînd 
discuția celor mari. „Hai. 
copii", îi îndeamnă gospo
dina. Băiețelul dă din cap. se 
ridică copăcel, și. fără pic 
de trac, începe să recite o 
poezie. Lungă poezia — așa 
că voi cita doar cîteva frag
mente :
Nouă martie, zi frumoasă, 
Toată lumea acum votează, 
Toată lumea-n sărbătoare 
Pentru ziua de votare, 
Spre bine și fericire 
Cum să trăim noi mat bine.
Dragii noștri deputați 
Care veți fi acum votați 
De la Muteș deplasați.
Foicică ca secara, 
Deputați din toată țara. 
Eu Vasile mă numesc 
Și vă doresc mult succes !

într-adevăr. el este Va
sile, nepoțelul din familia 
Pop. Sora lui mezină. Le
titia, își așteaptă nerăbdă
toare rîndul. La sfîrșitul 
poeziei i se alătură frățio
rului — asemeni unei fru
moase rime — și încep a- 
mîndoi să cinte. Cine a 
scris versurile, cine a com
pus muzica ? Gospodina iși 
împreunează — stingherită 
— mîinile bătătorite de 
muncă și, cu același potop 
de stele în ochi, mărturi
sește : eu le-am scris, pen
tru nepoței, în cinstea ale
gerilor. Eu, adică : Nuța 
Cichii din Luncă.

Estetica cu ștaif ar ma
nifesta, evident, rezerve 
față de poezia bunicii, ca 
și față de melodia compu
să tot de ea. Totuși îi pre
tind acum esteticii să se 
abțină : să stea cuminte și 
să asculte. Poate că prin
tre versurile neșlefuite și 
printre rimele șchioape va 
desluși și va simți mesajul 
tainic al inimii : căldura o- 
menească din universul
emoțional al locuitorilor 
văii Gurghiului, spornica 
strădanie a pirîiașelor gin- 
dirii de a ajunge la marile 
fluvii. îi sărut pe 
copii, iar aceștia îi 
bunicii floarea 
luînd din nou loc
acoperit cu scoarță 
rată... Luînd loc ca 
ce au votat primii in 
ceastă primăvară.

Sesizată de faptul că în ul
tima vreme o serie de șoferi 
de pe autobuzele transportului 
in comun sint cam certați cu 
regulile de circulație, miliția ju
dețului Brăila a invitat 105 din
tre ei la un examen. Deși toți 
cei 105 sint profesioniști, n-au 
fost supuși la probe dificile, pe 
măsura experienței lor. ci la 
cele obișnuite care se dau pen
tru obținerea permisului. Nu
mai 17 dintre ei au dat răspun
suri satisfăcătoare, iar ceilalți 
88 au dat din... colt în colt, ne
întrunind nici măcar punctajul 
minim. Dacă nu aveau permis 
de conducători auto in buzuna
re. a doua zi o bună parte din
tre brăileni trebuiau să mear
gă pe jos.

La „pungă“ 
sau la sticlă?

cei doi 
dăruiesc 
privirii, 

pe patul 
inflo- 

unii 
a-

„Ninge sau plouă ? Să-mi iau 
umbrela sau căciula ?“ între
bări pe care și le pun sibienii, 
datorită vremii capricioase, vre
me care le-a jucat în iarna 
aceasta destule renghiuri. De 
la un timp încoace, sibienii își 
pun și o altă întrebare: „Să iau 
sau să nu iau sticlele de lapte 
în sacoșă 7" Nu că nu s-ar găsi, 
ci pentru că întreprinderea de 
industrializare a laptelui — Sibiu 
face glume cu el. Cu laptele. 
Azi il livrează către unitățile de 
desfacere in stijie, miine în 
pungi de polietilenă, apoi iar in 
pungi vreo două zile, după care 
alte 2—3 zile din nou în sticle, 
exact cînd te duci să-l iei „la 
pungă". Și uite așa, „gimnasti
ca de înviorare" cu și fără sti
cle goale sau pline a ajuns să 
se extindă în tot orașul.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell" J
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Convorbiri economice româno-bulgare
Sosirea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri 

și președinte al Comitetului de Stat al Planificării 
din R. P. Bulgaria, Ivan lliev

Miercuri la amiază a sosit in 
România Ivan lliev, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și pre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării din R. P. Bulgaria, pen
tru convorbiri privind dezvoltarea in 
continuare a colaborării economice, 
cooperării și specializării în produc
ție și a schimburilor de mărfuri din
tre cele două țări pe perioada 1976— 
1980.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Ivan Abagiev, am
basadorul Bulgariei la București.

★

în cursul aceleiași zile, la Palatul 
din Piața Victoriei, au început con
vorbirile intre tovarășii Mihai Mari
nescu și Ivan lliev.

în spiritul indicațiilor trasate de 
către conducerile de partid și de stat 
ale celor două țări cu privire la ex
tinderea în continuare a colaborării 
și cooperării economice, președinții 
organelor centrale de planificare au 
făcut un schimb de păreri referitoare 
la direcțiile și orientările principale

Sosirea ministrului comerțului
5

exterior si economiei maritime al R.P. Polone
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație economică con
dusă de Jerzy Olszewski, ministrul 
comerțului exterior și economiei ma
ritime al R.P. Polone, pentru a face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, de alte persoane oficiale.

Erau de față Wladyslaw Wojtasik,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

ACTUALITATEA LA BOX
® La „Centura de aur", pentru 
prima oară concurenți din țări 
africane, asiatice și americane

Federațiile de box din Republica 
Arabă Egipt și Canada au răspuns 
invitației F.R.B. de a trimite pugi- 
liști care să concureze în luna apri
lie la București cu ocazia turneului 
internațional „Centura de aur". Ast
fel, la întreceri au fost înscriși opt 
boxeri egipteni, care vor sosi Ia noi 
in țară însoțiți de trei oficiali (ar
bitri și antrenori), iar din partea 
canadiană alți cinci sportivi la ca
tegoriile muscă, pană, semimijlocie, 
mijlocie mică și mijlocie. Pină în 
prezent s-au înscris Ia turneul „Cen
tura de aur“, competitori-din 22 de 
țări. E de remarcat că printre aceș
tia se află boxeri din unele state a- 
fricane, asiatice și americane — Ke
nya, Nigeria, Tunisia, R.A. Egipt, 
Tailanda, Pakistan, Venezuela și Ca
nada — participant pentru prima 
oară pe ringul bucureștean.

® Record de înscrieri pentru 
turneele de la Galați și Brăila

Pină ieri se înregistrase Ia F.R.B. 
un număr record de înscrieri (279 1) 
Ia turneele pe categorii de greutate, 
turnee care vor avea loc între 17 și 
23 martie în puternicele centre pu-

Hocheiștii sînt gata de drum. Sînt
Deși mai au de susținut — 

vineri și sîmbătă — două parti
de amicale cu o formație cehoslova
că, hocheiștii noștri își pot considera 
practic încheiate pregătirile in vede
rea participării la campionatele mon
diale (grupa B), programate luna a- 
ceasta in Japonia. Ultimul lor exa
men pregătitor l-a constituit, după 
cum se știe, turneul pentru „Cupa 
Federației". în compania unor echipe 
din Elveția (echipa reprezentativă), 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Polonia. 
Clasamentul final al turneului nu-i 
plasează prea sus pe sportivii noștri, 
dar, firește, tehnicienii lotului au ur- 
nărit prioritar comportarea de an

samblu a echipei, capacitatea ei fi
zică și tehnico-tactică. Pentru publi
cul spectator, pentru specialiști a 
fost plăcut să constate că începutul 
turneului a prilejuit formației noas
tre jocuri bune și rezultate cores
punzătoare. pe măsura comportării 
(in ansamblu, mulțumitoare) din 
partidele anterioare. în special cele 
cu selecționata Ungariei. Ultimele 
meciuri pentru „Cupa Federației" — 
cu echipa Elveției (colegă cu noi în 
grupa B a „mondialelor") și cu for
mația sovietică S.K.A. Sverdlovsk — 
n-au mai generat însă prea multe

Punerea în
(Urmare din pag. I)

Mecanicii au terminat de reparat toa
te motopompele. Pentru mutarea 
mecanizată a aripilor de ploaie s-au 
comandat din timp cărucioarele ne
cesare.

Porumbului — locul cu
venit în structura culturilor 
irigate „Cind arn citit in ziare cu- 
vintarea secretarului general al parti
dului, care ne îndeamnă să cultivăm 
mai mult porumb pe terenurile iri
gate, ne-am zis : „Aici e de mun
că. nu-i ușor, dar acest lucru e po
sibil și la noi, la Bîrca". La coopera
tiva „7 Noiembrie", prima măsură 
despre care ne-a vorbit inginerul-șef 
Manda Sandu, se referă la creșterea 
ponderii porumbului in structura 
culturilor irigate ; din cele 1 230 ha 
amenajate pentru irigat. 600 ha sînt 
destinate porumbului. Este mult și 
nu-i deloc simplu. Pentru că siste
mul de irigații nu este dintre cele 
mai moderne. Cind se defectează o 
motopompă, pină se repară se pierd 
ore sau zile prețioase, iar culturile 
suferă. Soluția ar fi să se asigure 
cîteva agregate de schimb pentru a 
face față acestor situații. O altă pro
blemă sesizată de inginerul-șef : in 
cooperativă nu s-a trecut la muta
rea mecanizată a aripilor de ploaie, 
din care cauză se cheltuie multe ore 
de muncă manuală în plus. E o pro
blemă „în suspensie" si in alte uni
tăți, care se cuvine analizată de or

ale dezvoltării în perspectivă a eco
nomiilor naționale ale României și 
Bulgariei, la posibilitățile de ampli
ficare a relațiilor economice bilate
rale. Cele două părți au apreciat că 
nivelul actual al economiilor națio
nale, dezvoltarea lor în continuare 
creează condiții favorabile pentru 
adincirea conlucrării în folosul celor 
două țări și popoare. în acest sens, 
s-a convenit ca instituțiile de plani
ficare să sprijine extinderea colabo
rării economice, a cooperării și spe
cializării in producție, precum și a 
schimbului de mărfuri în cadrul 
coordonării planurilor dintre Româ
nia și Bulgaria pe perioada 1976— 
1980.

La convorbiri au participat Mihai 
Busuioceanu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării. 
Țvetan Țenkov, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării 
din R. P. Bulgaria, specialiști și ex- 
perți din cele două țări.

A luat parte, de asemenea, Ivan 
Abagiev, ambasadorul Bulgariei la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-un spirit de cordialitate și înțe
legere deplină.

(Agerpres)

ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, la Ministerul Co

merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, au început 
convorbirile între delegațiile econo
mice ale celor două țări, condu
se de Ion Pățan și Jerzy Ol
szewski. Au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor e- 
conomice, a cooperării tehnico-știin- 
țifice și a schimburilor comerciale 
dintre România și Polonia.

gilistice de la Galați și Brăila. Cei 
mai numeroși participant vor fi la 
categoriile semiușoară (36), pană 
(34), cocoș (33) și semimijlocie (32). 
înscrierile atît de numeroase au ri
dicat in fața organizatorilor proble
me de alcătuire a programului ga
lelor. Discutindu-se ieri la F.R.B. 
această situație, se preconiza drept 
soluție transferarea unor meciuri 
din stadiul preliminar în localități 
apropiate de Galați și Brăila, cum 
ar fi Măcin sau comuna Independen
ța. unde boxul se bucură de mult in
teres. Se consideră că soluția orga
nizării unor reuniuni în localitățile 
menționate are avantajul măririi nu
mărului de spectatori, al sporirii în
casărilor și al unui plus de publici
tate pentru box.

PATINAJ ARTISTIC '
în proba individuală masculină 

a mondialelor de la Colorado Springs, 
după executarea figurilor impuse, pe 
primul loc al clasamentului se află 
sportivul sovietic Serghei Volkov — 
78,45 puncte, urmat de John Curry 
(Anglia) — 74.57 puncte. în proba de 
perechi, după desfășurarea progra
mului „scurt", conduce cuplul sovie
tic Irina Rodnina—Aleksandr Zaițev, 
cu 35,34 puncte, urmat de Romy Ker- 
mer—Rolf Oesterreich (R.D. Germa
nă) — 34,65 puncte.

motive de satisfacție. în jocurile res
pective, au fost, e drept, faze bune, 
echipa a arătat o anume capacitate 
tactică ; golurile s-au înscris în mod 
spectaculos. Totuși, caracteristica 
partidelor amintite au constituit-o 
greșelile de tot felul (mai ales în a- 
părare — „punctul slab" al echipei), 
nesincronizarea în mișcări și plasa
ment a liniilor (din păcate. încă 
nestabilizate), lipsa de concentrare și 
de mobilizare a forțelor pe toată du
rata întrecerii. Din acest ultim punct 
de vedere, a apărut absolut de neîn- ♦ 
teles faptul că. nu de puține ori, 
unor perioade bune de joc le-au ur
mat altele diametral opuse, de par
că în teren, pe gheață, evoluau... ho- 
cheiști începători, fără o pregătire fi
zică și tehnică de atîtea luni de zile.

Așa cum s-a subliniat și în ședin
ța de acum cîteva zile a biroului 
federal, antrenorii și componen- 
ții lotului nu și-au mobilizat su
ficient forțele nici în timpul pregă
tirii. nici în timpul competiției. Exis
tă temeri — justificate, după părerea 
noastră — că fluctuația de formă a 
hocheiștilor decurge. în mod obiectiv, 
din insuficienta lor capacitate la efort. 
Desigur, o asemenea constatare pu
tea fi făcută ceva mai din vreme —

funcțiune a 
ganele agricole, pentru a i se găsi 
o soluționare încă în acest an.

0 premisă esențială: 
amplasarea optimă a cultu
rilor. sistemele de irigații mai 
noi. așa cum este cazul celor din ju
dețul Tulcea, o parte din suprafe
țe vor fi irigate cu aspersoarele, iar 
altele prin brazde. în unitățile care 
dispun de ambele sisteme de udare, 
va fi nevoie de un plus de atenție 
pentru amplasarea fiecărei culturi a- 
colo unde poate da maximum de ran
dament. Dar. in anumite situații, a- 
ceastă cerință este nesocotită. La coo
perativa agricolă din Mahmudia, o 
parte din culturile irigate n-au fost 
amplasate așa cum trebuie. Pe 150 ha 
amenajate pentru irigat prin brazde 
s-a semănat din toamnă grîu. Cum 
să dai apă în lanuri, cind nu poți 
face brazde printre plantele de grîu? 
Evident, aici ar fi trebuit să se am
plaseze culturi prășitoare. De ce nu 
s-a procedat așa cum ar fi fost nor
mal ? „Pentru că, explică inginerul- 
șef al cooperativei. Stoian Vicențîu, 
toamna trecută, în loc să fie inten
sificate lucrările la recoltatul po
rumbului și la pregătirea terenului, 
am fost îndemnați să terminăm mai 
repede semănatul, indiferent de con
diții. Din suprafața de 600 ha cu 
porumb. 170 ha se vor uda prin as- 
persiune. sistem care ar fi permis 
irigarea culturilor de griu. Pentru a 
putea iriga griul cu ajutorul asper- 
soarelor. cit mai devreme în primă
vară. s-au confecționat reductoare ce

Cronica zilei
Atribuirea numelui 

„Miron Constantinescu" 
unor școli și străzi

Prin Decizie prezidențială s-a atri
buit numele „Miron Constantinescu'1 
Liceului nr. 2 din Arad și Școlii ge
nerale nr 5 din București. De aseme
nea, s-a atribuit numele „Miron 
Constantinescu" străzilor „Bistra" 
din Capitală, „Postăvaru" din Arad 
și „Avintului" din Galați.

★
Tovarășul George Macovescu. mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului de 
externe al Republicii Ghana. Kwame 
Baah, cu ocazia Zilei naționale a 
Ghanei. (Agerpres)

vremea
aisamjasr.'

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin, exceptind 
Moldova, unde înnorările au fost 
accentuate și izolat a burnițat. 
Vîntul a suflat slab pină la potrivit. 
La ora 14 temperatura oscila între 
3 grade la Suceava, Piatra Neamț, 
18 grade la Moldova Veche și Băi- 
lești. în cursul dimineții, local în 
Moldova și izolat in Bărăgan și pe 
litoral, s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 
martie. în țară : Cerul va fi variabil, 
mai mult noros îndeosebi in regiu
nile din vestul țării, unde vor cădea 
ploi slabe locale. în rest — burniță 
sau ploi izolate. Vînt slab pină la 
moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele vor înregistra o ușoară 
scădere, oscilînd între 4 și 14 grade, 
izolat mai ridicate. Pe alocuri, seara 
și dimineața, ceață. în București : 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în a doua parte a intervalului, cind 
va ploua slab. Vînt slab pină la mo
derat. Temperatura in scădere u- 
șoară. Dimineața și seara ceață.

FOTBAL

în cupele europene 
pentru echipele de club
• La Barcelona, in prezența a peste 

40 000 de spectatori, s-a disputat 
primul meci dintre echipa F.C. Bar
celona și formația suedeză Aatvida- 
berg, contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal. Gazdele, cu Johann 
Cruyff în formație, au repurtat vic
toria cu scorul de 2—0 (1—0),

Tot ieri. în cadrul aceleiași compe
tiții, la Chorzow (Polonia), Ruch 
Chorzow — St. Etienne (Franța) 
3—2 (2—0).

• La Bursa. în sferturile de finală 
ale competiției europene „Cupa cu
pelor", s-a disputat meciul dintre 
formațiâ Sovietică Diriamd Kiev ' și 
echipa turcă Bursaspor. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) in 
favoarea jucătorilor sovietici.

Echipa iugoslavă Velez Mostar 
a învins, tot în „Cupa U.E.F.A.", cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația olan
deză Twente Enschede.

e La Ostrava, într-un meci pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.", echipa vest-germană Bo
russia Moenchengladbach a învins 
cu 1—0 (0—0) formația Banik Os
trava.

și gata de joc?
evident, cu efectele cuvenite în 
schimbarea lucrurilor. Dar antre
norii. ceilalți specialiști ai federației 
au pierdut din vedere (sau au evi
tat) să testeze cu mijloacele cores
punzătoare capacitatea fizică a tutu
ror jucătorilor lotului.

Sînt indicii însă — și în biroul 
federal s-au luat angajamente ferme 
în acest sens — că în scurta perioadă 
rămasă pînă la plecarea în Japonia 
(și. se înțelege. în timpul marii com
petiții) hoctțeiștii noștri fruntași vor 
înțelege să se pregătească și să lup
te cu toată răspunderea pentru a re
prezenta cu demnitate sportul româ
nesc pe arena internațională.

Ion DUMSTR1U
★

în campionatul mondial de hochei 
pe gheată (grupa C), competiție care 
se desfășoară în aceste zile pe pati
noarul „Drujba" din Sofia, repre
zentativa Bulgariei a surclasat cu 
20—3 (9—0, 6—1, 5—2) echipa Belgiei, 
în alte două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate ; 
Franța—Austria 4—4 (1—0 2—2, 
1—2) ; Norvegia—Ungaria 5—0 (0—0, 
3—0, 2—0).

irigațiilor 
se atașează la gurile de apă. într-o 
perioadă scurtă, va fi necesar un 
efort suplimentar cerut și de udările 
de aprovizionare pe 900 hectare de 
culturi prășitoare".

Irigarea prin brazde și 
nivelarea terenurilor. Este °- 
pinia exprimată de toți participanții 
la „masa rotundă", între care ingine
rul-șef Nieolae Barbu, de la coope
rativa agricolă Tuzla, județul Con
stanța. Aici, din 2 900 ha amenajate, 
1 400 ha sint prevăzute a se iriga 
prin brazde. în calcule, totul este 
simplu, dar pe teren......în realitate,
pămîntul nu a fost nivelat din timp, 
din care cauză apa se adună acolo 
unde terenul este mai jos și nu ajun
ge pe porțiunile mai înalte. Oficiul 
de îmbunătățiri funciare a promis 
că va începe nivelarea terenului nu
mai la... vară, după recoltarea pă- 
ioaselor. Nu s-ar putea urgenta a- 
ceastă lucrare 7“

★
Opiniile exprimate de specialiștii 

din unitățile cu mari suprafețe a- 
menajate pentru irigat nu mai tre
buie comentate. Ceea ce se cuvine 
subliniat este să se treacă neintir- 
ziat la acțiune, să se soluționeze pro
blemele mai dificile, in primul rînd 
de organele agricole locale, de spe
cialiștii din unități. Măsura efortu
rilor in acest domeniu trebuie să se 
concretizeze în recoltele mari prevă
zute să se obțină în acest an pe te
renurile irigate.

Constantin BORDEIANU

Manifestări consacrate zilei de 6 Martie ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA
Cu prilejul împlinirii a trei decenii 

de la instaurarea primului guvern 
revoluționar democratic, la Centrul 
de științe sociale din Craiova al A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia a fost organizată o masă ro
tundă la care au participat printre 
alții martori ai evenimentelor din 
martie 1945 desfășurate la Craiova ; 
la școala interjudețeană de partid a 
avut loc o sesiune de referate cu 
tema „Lupta maselor populare din 
Oltenia pentru democratizarea apa
ratului de stat și înfăptuirea pe cale 
revoluționară a reformei agrare" ; la 
Muzeul Olteniei s-a ținut un simpo
zion pe aceeași temă, iar filiala Ar
hivelor Statului din Craiova a des
chis o expoziție cuprinzînd docu
mente privitoare la evenimentele de 
la 6 Martie. Manifestări cultu- 
ral-artistice consacrate evocării 
victoriei istorice de acum 30 de 
ani au avut loc și in comunele dol- 
jene Dăbuleni, Poiana Mare, Sadova, 
Radovan. Giubega, Izvoare. (Nicolae 
Băbălău).

*
Continuind 

manifestări 
în aceste

șirul unor 
omagiale 

zile de

ample 
organizate 

așezămintele 
de cultură bucureștene. ieri s-au 
desfășurat la casele de cultură și 
cluburile din Capitală numeroase 
conferințe, simpozioane, expuneri, 
mese rotunde, consacrate aniversării 
a 30 de ani de la instaurarea primu
lui guvern democratic din România. 
La Tehnic-club a avut loc conferin
ța „6 Martie — rod al voinței între
gului popor" ; la casa de cultură a 
sectorului II — simpozionul „30 de

Concursuri de admitere in instituțiile 
militare de invățămint

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de ad
mitere pentru anul școlar 1975/ 
1976 în următoarele instituții 
militare de invățămint :

ACADEMIA MILITARĂ
Concursul de admitere se or

ganizează pentru facultățile 
tehnice în specialitățile :

— Ingineri : tancuri și auto, 
artilerie, avioane și motoare, 
radioelectronică. transmisiuni, 
utilaj geniu.

— Subingineri : tancuri, arti
lerie.

INSTITUTUL DE MEDICINA 
ȘI FARMACIE BUCUREȘTI — 
pentru secția militară.

INSTITUTUL DE MARINA 
„MIRCEA CEL BĂTRÎN", pen
tru secțiile de marină militară 
din facultățile de navigație și 
electromecanică navală.

Crestele Anzilor. cu priveliștile lor 
selenare, iși îndulcesc intrucitva as
pectul pe porțiunea ecuadoriană. 
Piscuri săltate dincolo de bariera ză
pezilor eterne și strălucind orbitor 
în bătaia soarelui ecuatorial alter
nează cu masive împădurite, cu ver
santi transformați in pămint culti- 
vabil,' cU lacuri montane ce reflectă 
în oglinda lor un albastru ireal. Așe
zată pe o vale jalonată de vulcani 
cu conurile trufașe și imprevizibile, 
la aproape trei mii de metri înăl
țime, capitala Ecuadorului. Quito, a- 
pare ca un fel de sfidare a omului 
la adresa tăriilor, a zonei tăcerilor 
pietrificate.

Cindva inima regatului Quitu (ra
mificație nordică a imperiului inca
șilor), orașul deține un primat de 
vechime între capitalele sud-ameri- 
cane. evidențiind în același timp par
ticularitatea de a se afla pe acel 
briu imaginar care împarte planeta 
noastră in două emisfere riguros e- 
gale. de unde și numele țării. Linia 
ecuatorului trece prin mijlocul fun
dației unui original monument situat 
în imediata apropiere a capitalei, 
unde oricine poate sta cu picioarele 
în ambele emisfere terestre simul
tan.

Deși pe parcursul istoriei sale a 
suferit cutremure distrugătoare, 
Quito a reușit să-și păstreze in bună 
parte vechea fizionomie. Cu toate 
că în panorama orașului răsar 
mereu edificii moderne, tonul il 
dă incă tradiția. Nu numai pe plan 
arhitectural, unde abundă case cu 
balcoane de lemn, turnuri și arcade 
cu însemnele barocului — filtrat și 
el prin registrul sensibilității locale 
— ci și în ritmul vieții cotidiene, mai 
puțin molipsit de zbuciumul specific 
unei metropole.

O cu totul altă ambiantă întîlnești 
la Guayaquil. Dacă Quito înseamnă 
cu precădere sobrietate, depozit de 
prețioase relicve istorico-culturale, 
Guayaquilul. cel mai prosper și mai 
mare centru urban al Ecuadorului, 
este în același timp etalonul național 
al modernizării. Prin portul Guaya
quil ies nouă zecimi din exporturile 
ecuadoriene. Totodată, fabricile sale 
textile, de săpunuri și ciment. între
prinderile metalurgice și rafinăriile 
de zahăr îi conferă condiția de prin
cipal centru industrial.

între Quito și Guayaquil — două o- 
rașe unde se concentrează peste ju
mătate din populația urbană a Ecua
dorului — a existat un paralelism al 
destinelor, trasat încă de la origini, 
cind în primul s-au stabilit magis
trat» si în al doilea comerciant».

SESIUNI
DE COMUNICĂRI

„Trei decenii de la instaura
rea guvernului revoluționar de
mocratic" este tema unor se
siuni de comunicări științifice 
care se țin zilele acestea la că
minele culturale și casele de 
cultură din localitățile județu
lui Iași. Comunicările sînt pre
zentate de cadre didactice din 
centrul universitar ieșean și din 
învățămintul de cultură gene
rală din localitățile respective, 
de activiști de partid și de stat, 
alți intelectuali din cadrul gru
pului de lectori ai comitetului 
județean de partid. Pe aceeași 
temă a avut loc și o sesiune de 
comunicări științifice la nivel 
județean. După cuvintul intro
ductiv ținut de tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Iași al P.C.R., 
au fost prezentate numeroase 
comunicări. (Manole Corcaci),

ZILELE DRAMATURGIEI 
ROMÂNEȘTI

Printre manifestările cultural- 
artistice organizate în județul 
Arad se numără și ciclul de 

ani de la instaurarea primului gu
vern democratic în România", iar la 
biblioteca Costache Negruzzi o evo
care sub genericul „6 Martie oglindit 
in literatură și artă".

★
în 110 comune și sate din județul 

Hunedoara s-au desfășurat, zilele a- 
cestea. manifestări culturale dedicate 
aniversării a trei decenii de la in
staurarea primului guvern democra
tic din țara noastră. La casele de 
cultură din Hațeg și Orăștie. la clu
bul sindicatelor din centrul feroviar 
Simeria și în 35 de întreprinderi și 
instituții din județ au avut loc sim
pozioane și expuneri, în cadrul că
rora a fost relevată semnificația po
litică și socială a actului istoric de 
la 6 Martie 1945, înfăptuit prin lupta 
maselor populare sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

★
„30 de ani de la instaurarea pri

mului guvern democratic din istoria 
României" — sub acest generic la 
Palatul culturii din Ploiești, casele 
de cultură, așezămintele culturale să
tești și la cluburile marilor întreprin
deri din județul Prahova au avut loc 
simpozioane, expuneri, medalioane 
literare. Manifestările au scos în evi
dență locul și rolul hotărîtor al P.C.R. 
în mobilizarea și conducerea acțiu
nilor maselor largi populare pentru 
instaurarea unui guvern profund de
mocratic, importanța acestui moment 
istoric, care, prin consecințele și im
plicațiile sale, a pus bazele dezvol
tării economice și sociale a țării 
noastre pe calea socialismului.

ȘCOLILE MILITARE DE O- 
FIȚERI ACTIVI

Toate armele (specialitățile), 
mai puțin muzică.

ȘCOLILE MILITARE DE 
MAIȘTRI ȘI SUBOFIȚERI

Toate armele (specialitățile).
LICEELE MILITARE : de 

cultură generală — profil real, 
iar pentru marină — profil in
dustrial.

Tinerii care doresc să partici
pe la concursul de admitere la 
una din aceste instituții mili
tare de învățămînt vor depune 
cereri de înscriere la centrele 
militare județene (de sector) pe 
raza cărora domiciliază, pină la 
10 aprilie 1975.

Pentru relații suplimentare, 
cei interesați se pot adresa cen
trelor militare județene (de sec
tor) pe raza cărora locuiesc.

Ecuadorul a fost — și încă este — 
cunoscut în lume mai ales ca mare 
exportator de banane, produs ce re
prezenta pină la 65 la sută din vo
lumul vînzărilor externe. Banana, a- 
lături de cafea, cacao și lemnul de 
plută furnizau aproape toate veni
turile in devize necesare menținerii 
economiei. Evident, in asemenea con
diții. efectele schimburilor neechiva
lente se simt aici serios, ca și în alte 
țări latino-americane bazate pe mo
noculture agricolă.

De la venirea la putere a actualu
lui guvern, condus de președintele

Transformări progresiste 
în Republica Ecuador

NOTE DE CĂLĂTORIE

Rodriguez Lara, Ecuadorul a pășit pe 
calea unor importante transformări 
progresiste. Planurile economice ela
borate în ultimii ani vădesc preocu
parea pentru valorificarea potenția
lului național pe calea industriali
zării. singura cale capabilă să asi
gure țării o dezvoltare de sine 
stătătoare, conformă cu aspirațiile 
poporului. Acționînd în această di
recție, guvernul a recurs la o suită 
de măsuri vizînd lărgirea controlului 
statului într-o serie de sectoare, prin 
limitarea sferei capitalului monopo
list străin. Pe de altă parte, a fost 
inițiată o reformă agrară. Este 
vorba de o orientare strategică, ur
mărind să aducă serioase transfor
mări în structurile economice, so
ciale și politice ale tării, căci se are 
în vedere nu numai remodelarea 
structurilor funciare, ci mai ales an
trenarea masivă a țărănimii — care 
alcătuiește majoritatea populației — 
în procesul dezvoltării economico-so- 
ciale.

Programele de dezvoltare a Ecua
dorului au primit în ultimii ani un 
neașteptat impuls : în regiunea si
tuată la est de lanțul Anzilor. în ba
zinul Amazonului, specialiștii au i-

spectacole inițiat de colectivul 
Teatrului de stat din Arad sub 
genericul „Zilele dramaturgiei 
românești", acțiune care se va 
încheia în ziua de 9 martie. 
Atît la Arad, cît și în alte loca
lități din județ sînt prezentate 
spectacole cu piesele „Plicul" 
de Liviu Rebreanu. „Sfintu Mi

tică Blajinu" de Aurel Baran- 
ga, „Deces galant" de Alexan
dru Popescu și „într-o singură 
seară" de Iosif Naghiu. (Con
stantin Simion).

FESTIVALUL 
SPECTACOLULUI 

TEMATIC
Pe scenele caselor de cultură 

și căminelor culturale din jude
țul Vilcea se desfășoară în a- 
ceste zile faza zonală a festiva
lului spectacolului tematic. 
Acest original concurs a antre

Excelenței Sale
Colonel IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

• Șeful statului
Președintele Consiliului Redeșteptării Naționale al Republicii Ghana

Ziua națională a Republicii Ghana, în care se sărbătorește proclama
rea independenței de stat a țării dumneavoastră, îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa, în numele guvernului și poporului român, precum și al 
meu personal, călduroase felicitări și sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de succese tot mai mari poporului ghanez prieten, pe calea 
progresului, bunăstării și prosperității.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare, statornicite în mod_ atît 
de fericit între cele două țări și națiuni ale noastre, să cunoască o înflo
rire continuă în anii care vor urma, spre binele ambelor noastre popoare 
și al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării armonioase în întreaga lume.

Străzile capitalei ghaneze, Accra, 
se deschid ca un evantai în jurul 
portului — scenă a marilor eveni
mente din istoria țării. Portul a 
fost de secole principalul punct de 
tranzit de pe vestita Coastă de 
Aur. De aici, din micul golf al 
Accrei, au plecat în timpurile ne
gre ale pirateriei sclavagiste nu
meroase corăbii încărcate cu sclavi 
pentru Lumea Nouă sau cu mult 
rivnitul metal galben. Pe promon- 
toriile din preajmă se mai păs
trează și astăzi zidurile vechilor 
forturi ridicate de portughezi, apoi 
de olandezi, englezi și danezi pen
tru supravegherea acestui „prețios" 
trafic. Din zona portului a început 
practic construcția orașului de 
astăzi, odinioară o mică așezare 
pescărească. Devenit cu timpul 
principalul centru comercial al 
Coastei de Aur, Accra a cunoscut o 
puternică dezvoltare, înfățișindu-se 
astăzi ca o metropolă în permanen
tă înnoire.

Eforturile depuse de poporul 
ghanez în cei 18 ani care au trecut 
de la proclamarea independenței — 
eveniment sărbătorit astăzi — au 
determinat importante mutații in 
întreaga structură social-economică 
a țării. în viața societății au avut

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 

DIN 5 MARTIE 1975
EXTRAGEREA I : 12 37 14 30 36
EXTRAGEREA a Il-a : 8 34 3

32 19
EXTRAGEREA a IlI-a : 25 35

10 5 18
EXTRAGEREA a IV-a : 15 27 6

34 13 23 

dentificat cel mai mare strat petro
lifer din America Latină (peste 700 
milioane tone). Cu 10 milioane tone 
de petrol produse în 1973, Ecuado
rul a intrat virtual în „clubul petro
lier". „Bodm“-ul petrolier are mai 
puțin de- trei ani. însă efectele lui 
au1 trecut dincolo de așteptări. Pro- 
dtlsul intern brut a înregistrat o creș
tere de 9,8 la sută în 1972 și de 11,9 
la sută în 1973. iar rezervele ■ de de
vize se apropie de 400 milioane do
lari.

Responsabilii politicii ecuadoriene 
privesc această sursă nu ca pe „o 

altă monoproducție", ci ca pîrghle în 
serviciul industrializării, a dezvoltă
rii economice multilaterale, consi- 
derind că, paralel cu folosirea 
judicioasă a resurselor provenite 
din vinzarea petrolului pentru fi
nanțarea celorlalte ramuri. sint 
necesare și măsuri în direcția 
creării unei industrii naționale a 
petrolului. Un prim pas important 
în această direcție il constituie con
struirea rafinăriei de stat din Esme- 
raldas. cu o capacitate de 50 000 ba
rili pe zi. care urmează să intre în 
funcțiune anul viitor. Cei aproape 
un miliard de dolari încasați in 1974 
din exportul petrolului au permis 
guvernului să sporească investițiile 
in domeniile irigațiilor, construcții
lor de șosele, sănătății. învătămîntu- 
lui, construcției de locuințe etc. Pla
nul de electrificare a tării prevede 
folosirea a 47 la sută din veniturile 
statului provenite din vinzarea pe
trolului pentru construirea de termo 
și hidrocentrale.

Aceste preocupări de dezvoltare e- 
conomică și socială își găsesc expre
sia și pe planul politicii externe. Tn 
rindul țărilor din America Latină. 
Ecuadorul se afirmă ca un factor im

nat toate formațiile de teatru, 
corurile, brigăzile artistice de 
agitație, echipele de dansuri și 
ansamblurile folclorice într-o pa
sionantă întrecere. Repertoriu] 
acestora ilustrează preocupările 
oamenilor muncii pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen, aspecte din amplul pro

ces de educare a maselor în 
spiritul normelor eticii și echi
tății socialiste. (Ion Stanciu).

„ELOGIU MUNCII 
CREATOARE"

Dintre numeroasele manifes
tări culturale organizate în ju
dețul Galați în cinstea apropia
telor alegeri de la 9 martie, re
ține atenția expoziția „Elogiu 
muncii creatoare", deschisă re
cent la Muzeul de artă contem
porană românească din Galați. 
Expoziția cuprinde peste 50 de 
lucrări de artă plastică ilus-

ACCRA

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

loc transformări cu caracter demo
cratic, se depun eforturi pentru 
progresul economiei. Ca urmare a 
prospecțiunilor efectuate în ultimii 
ani, in subsolul ghanez s-au desco
perit mari zăcăminte de bauxită, 
care vor fi prelucrate cu ajutorul 
energiei electrice furnizate de hi
drocentrala de la Akossombo. Deși 
cultura arborelui de cacao consti
tuie principalul pilon al economiei 
ghaneze, proiectele de dezvoltare 
prevăd diversificarea agriculturii, 
prin irigarea unor întinse suprafețe 
de pămint.

Poporul român și-a manifestat 
întotdeauna solidaritatea activă și 
urmărește cu caldă simpatie efortu
rile depuse de poporul ghanez pen
tru dezvoltarea patriei sale. Cu 
prilejul primirii recente de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
delegației economice ghaneze s-a 
subliniat dorința comună de inten
sificare a relațiilor de colaborare 
pe multiple planuri intre România 
și Ghana, de a identifica noi căi 
și domenii de promovare a raportu
rilor prietenești, în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei în
țelegerii, cooperării ți păcii în 
lume.

A. B.

EXTRAGEREA a V-a : 19 39 14
38 29 12

EXTRAGEREA a VI-a : 13 33 44
45 32 28

EXTRAGEREA a VII-a : 31 32
21 20 36

FONDUL GENERAL DE C1ȘTI-
GURI : 2 946 310 lei.

portant în lupta pentru asigurarea 
dreptului tuturor statelor de a-și fo
losi resursele în folosul propriei 
dezvoltări, pentru statornicirea unor 
raporturi echitabile între prețul pe- 

'troluluj — ca și al altor materii 
prime — și prețul produselor indus
triale. In acest context, Ecuadorul 
participă activ la dezbaterile în ve
derea unei concertări a pozițiilor 
țărilor în curs de dezvoltare, așa cum 
este cazul cu actuala conferință Ia 
nivel înalt a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (OPEC) de la 
Alger, fiind reprezentat de președin
tele Lara. Totodată Ecuado
rul se pronunță pentru noi relații 
pe continent, lipsite de discriminări, 
în general pentru instaurarea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale.

în acest cadru. între România și 
Ecuador — țări situate la mare dis
tantă una de cealaltă dar apropiate 
prin afinitățile de limbă și cultură — 
s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare, bazate pe respectul re
ciproc al independentei și suverani
tății. pe egalitate in drepturi și a- 
vantaj mutual. Un moment de cea 
mai mare însemnătate pentru dez
voltarea relațiilor prietenești româ- 
no-ecuadoriene l-a constituit vizita 
făcută in Ecuador de președintele 
Nicolae Ceaușescu în septembrie 
1973. Convorbirile purtate atunci cu 
președintele Guillermo Rodriguez 
Lara. Declarația solemnă comună, 
celelalte documente semnate, acor
durile și înțelegerile convenite au 
pus în evidență voința comună de a 
dezvolta prietenia și colaborarea în
tre cele două țări si popoare.

Pe aceste coordonate se desfășoară 
tot mai rodnic schimburile și cola
borarea între cele două țări în diver
se domenii. Pe drumurile ce șerpu
iesc prin Anzii ecuadorieni poți în- 
tilni și autoturisme românești de te
ren. iar la schelele petroliere din es
tul amazonic lucrează și ingineri e- 
cuadorieni care și-au făcut studiile 
în România. Alte diverse acțiuni pe 
linia apropierii și colaborării se află 
în curs de realizare.

Apropiata vizită în țara noastră a 
președintelui Guillermo Rodriguez 
Lara va da. fără îndoială, un nou im
puls dezvoltării relațiilor de priete
nie și colaborare româno-ecuadorie- 
ne, în interesul ambelor țări, al cau
zei păcii, înțelegerii și conlucrării 
fructuoase între toate națiunile lumii.

Vasile OROS

trînd activitatea creatoare a oa
menilor muncii din țara noastră 
în anii socialismului. Lucrările 
expuse fac parte din fondul 
muzeului gălățean, multe dintre 
ele purtind semnături prestigi
oase : Brăduț Covaliu, Ion Pa
cea, Ion Sălișteanu, Ion Nico- 
dim și alții (Dan Plăeșu).

ȘTAFETA BRIGĂZILOR
Sub genericul „Din toată ini

ma votăm" a avut loc la Timi
șoara un spectacol de gală sus
ținut de brigăzi artistice de agi
tație. Cele 16 colective artistice 
care au evoluat în fața specta
torilor s-au situat pe locuri 
fruntașe in cadrul „Ștafetei bri
găzilor" — amplă manifestare 
artistică organizată în lunile ia
nuarie și februarie. „Dau votul 
României socialiste", „Alegem 
pe cei mai buni", „Noi votăm 
pentru viitor". „Mindru mă pre
zint la vot", iată doar cîteva 
din titlurile programelor pre
zentate de brigăzile artistice de 
la întrenrinderea „Electromo
tor", clubul C.F.R. Timișoara, 
căminele culturale din Făget și 
Jebel, cooperativa meșteșugă
rească Dinamo etc. (Cezar 
Ioana).
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Președintele Guillermo A. Rodriguez Lara:
BELGRAD VIENA

Ecuadorul dezvoltă relații de prietenie 
cu guvernul si poporul României.

Răspundem cu plăcere la vizita încununată 
de succes a președintelui Ceausescu 

in tara noastră"

II

Președintele RepubliiȘii Ecuador, general de brigadă Guillermo A. 
Rodriguez Lara, care va efectua o vizită oficială in România, aflîn- 
du-se in prezent la Alger, unde participă la Conferința la nivel inalt. 
a O.P.E.C., a făcut corespondentului Agerpres 
o declarație în care a arătat:

Ecuadorul dezvoltă relații de pri
etenie cu guvernul și poporul 
României. Mai mult, am inițiat o 
serie de programe de mare interes 
pentru Ecuador in domeniul ajuto
rului tehnic reciproc, cum ar fi, de 
exemplu, acordarea de asistență 
specializată în sfera petrolului, pe 
lingă alte proiecte cu caracter co
mercial care interesează cele două 
țări ale noastre.

Ecuadorul se pronunță în favoa
rea prieteniei și relațiilor economi
ce cu toate țările lumii care do
resc să ne trateze pe planul depli
nei egalități juridice internaționa
le, respectind neabătut organizarea 
politică a statului nostru, fără a

din capitala Algeriei

vreun fel în probleme- 
suverane și interne. în 
răspundem cu deosebi

ta vizita incununa-

CAMBODGIA

interveni în 
le noastre 
acest spirit, 
tă plăcere 
tă de succes pe care președintele
Ceaușescu a făcut-o în Ecuador în 
anul 1973.

Consider că Ecuadorul șl Româ
nia sînt pe deplin fidele principii
lor ce stau 1a baza relațiilor noas
tre de prietenie și întrajutorare 
și, pentru aceasta, depunem efor
turi continue spre a intensifica, in 
domeniile care ne interesează, co
operarea reciproc avantajoasă a ce
lor două țări, care sînt unite prin 
originea lor latină, prin similitudini 
de ordin spiritual, cultural și ar
tistic și în alte domenii.

Blocarea aeroportului Pochentong
• Statele Unite au întrerupt transporturile 

aeriene către Pnom Penh
CAMBODGIA 5 (Agerpres). — Artileria forțelor khmere de elibe

rare a bombardat miercuri dimineața aeroportul Pochentong, singura 
cale prin care se realizează legătura dintre Pnom Penh și lumea ex
terioară. Pe teritoriul aeroportului au căzut aproximativ 40 de proiec
tile. Pentru prima oară de la declanșarea ofensivei forțelor de elibe
rare împotriva orașului Pnom Penh, de pe aeroportul Pochentong nu 
au mai putut decola miercuri avioanele de transport.

Statele Unite au hotărît să întreru
pă transporturile pe calea aerului 
către Pnom Penh după ce un avion 
american a fost lovit pe aeroportul 
Pochentong — a anunțat, la Bang
kok, un purtător de cuvlnt militar 
american.

Surse militare lonnoliste, citate de 
agenția U.P.I., au apreciat că aproa
pe 4 000 de patrioți khmeri au în-

cercuit baza militară Phneat Somali, 
important punct strategic, aflat la 
11 km vest de aeroportul Pochentong. 
Baza se află la jumătatea distanței 
dintre aeroportul internațional al 
Pnom Penhului și Prey Puoch, unde 
garnizoana lonnolistă a fost încercui
tă, după o luptă îndîrjită, de unită
țile patrioților, cu peste trei săptă- 
mîni în urmă.

• 0 declarație a șefului statului cambodgian, 
Norodom Sianuk

Norodom Sianuk, șeful statului și 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, a făcut o declarație 
solemnă în numele poporului cam
bodgian. al F.U.N.C.. al G.R.U.N.C. 
și al forțelor armate de eliberare 
ale Cambodgiei. în document se 
subliniază că. niciodată, „chiar și în 
căzui unei ipoțgți<^|i,,„miraculoase" 
Întăriri a pozițiilor regimului lui Lori 
Noi cu ajutorul milioanelor de dolari 
americani", Frontul Unit Național al

Cambodgiei, Guvernul Regal de Uni
une Națională, forțele armate de eli
berare și personal prințul Norodom 
Sianuk nu-și vor modifica poziția 
și nu vor accepta negocieri, compro
misuri și alte nonsensuri de acest fel 
cu regimul lui Lon Noi. In cazul cînd 
Ș.IȚ.A. nu vor renunța urgent I.a.șprj.- 
jiriirea trădătorilor poporului cam
bodgian, reconcilierea.,. cu ^țațele 
Unite și restaurarea relațiilor diplo
matice cu ele nu vor mai fi posibile 
— se spune în declarație.

.POPORUL NU NE SUSȚINE"
Relatările agenției Associated Press despre deruta 

trupelor lonnoliste
este extrem de scă
zut". recunoaște co
mandantul lonnolist 
Nong Kry. „Nu mai 
avem decît putini sol
dați — adaugă el. Ni
meni nu dorește să 
lupte pentru o cauză 
pierdută".

„Sintem pe cale de 
a pierde lupta" — spu
ne la rîndul său un 

....... ? . ve
hicul blindat a pără
sit ultimul satul. Ni
meni nu vrea să-și 

a

Soldatii răzleți abia 
, își mai tirăsc picioa- 
■ rele. Unii șînt des

culți. Nimeni nu scoa
te o vorbă. Este tot 
ce a mai rămas din- 
tr-un batalion guver
namental car.e și-a pă
răsit pozițiile într-un 
sat din provincia Rat- 
tambang — transmite 
agenția Associated 
Press, într-o amplă sergent, al cărui 
corespondență despre 
deruta trupelor lon
noliste.

„Moralul soldațtlor dea viața pentru

salva pe cei cițiva ofi
țeri superiori care nu 
Știu decît un singur 
lucru : cum să obțină 
cît mai multe profi
turi de pe urma răz
boiului".

Cei mai multi din
tre ostasi sint tineri 
țărani — continuă a- 
genția. Cind sînt în
trebați de ce luptă, ei 
nu pot da un răspuns. 
„Poporul nu ne susți
ne, remarcă coman
dantul Kry. Ar fi mai 
bine să încetăm lupta".

Ambasadorul României 
primii de tovarășul 

Slane Dolanț
BELGRAD 5 — Corespondentul

nostru transmite : Ambasadorul Re
publicii Socialiste România în R.S.F. 
Iugoslavia, Virgil Cazacu, a fost pri
mit, miercuri, de Stane Dolanț, se
cretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. Cu acest 
prilej, mulțumind pentru salutul 
cordial adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu președintelui Iosip Broz 
Tito, tovarășul Stane Dolanț a trans
mis. din partea tovarășului I.B. Tito 
și a sa personal, un cordial salut 
prietenesc șl cele mai bune urări de 
sănătate, noi și însemnate succese 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Ambasadorul României 
primit de cancelarul 

Bruno Kreisky
VIENA 5 — Corespondentul nostru 

transmite : Cancelarul federal al 
Austriei, dr. Bruno Kreisky, l-a pri
mit miercuri pe ambasadorul Româ
niei la Viena, Dumitru Aninoiu. Cu 
acest prilej, cancelarul austriac 
a transmis președintelui ' Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj de prie
tenie, cele mai bune urări de sănă
tate și succese tn activitatea sa. In 
cursul Întrevederii s-a discutat des
pre stadiul relațiilor dintre România 
și Austria, exprimîndu-se de ambele 
părți satisfacția pentru evoluția lor 
pozitivă. Totodată, au fost apreciate 
In mod favorabil perspectivele am
plificării lor în toate domeniile și în 
primul rînd In cel al cooperării eco
nomice.

declară primul secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Todor Jivkov

LONDRA 5 (Agerpres). — ..Există 
condiții favorabile pentru desfășu
rarea celei de-a treia etape a Con
ferinței pentru securitate si coopera
re în Europa Ia cel mai înalt nivel" 
— a declarat, în cadrul unui interviu 
acordat ziarului londonez „Times", 
Todor Jivkcv. prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi-

Elliului de Stat al R. P. Bulgaria.
a subliniat importanta colaborării 
economice si tehnico-științifice între 
state, pe baza egalității si neameste
cului în treburile interne. Todor 
Jivkov a relevat importanța acordu
rilor bilaterale pe termen lung, care 
constituie o bază reală pentru in
staurarea unor legături trainice între 
state.

„Soluționarea marilor probleme contemporane
necesită participarea tuturor națiunilor0

subliniază președintele Egiptului,
rării în lupta pentru asigurarea par
ticipării țărilor mici și mijlocii la 
hotărîrea destinelor omenirii. „Tre
buie să se dea un impuls puternic și 
autentic 
cooperare 
structura 
omenirea 
lui XX nu permito deținerea mono
polului încercărilor de soluționare a 
acestor probleme de către un mic 
număr de țări. Singura cale pentru 
rezolvarea problemelor dezvoltării, 
alimentației, mediului înconjurător, 
dezarmării etc. este participarea tu
turor națiunilor 
într-o atmosferă 
de confruntare."

CAIRO 5 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat Asociației agențiilor 
de presă ale țărilor nealiniate, pre
ședintele R. A. Egipt. Anwar Sadat, 
a declarat că în perioada care a tre
cut de la Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Alger au 
avut loc. în Orientul Mijlociu, 
schimbări constructive.

Președintele Anwar Sadat a rele
vat necesitatea de a depune eforturi 
pentru ajutorarea țărilor afectate de 
consecințele inflației, pentru stabili
rea căilor cooperării reciproce, indis
pensabile. în vederea rezolvării pro
blemelor cronice ale țărilor nealinia
te și ale altor țări în curs de dez
voltare. precum si necesitatea coope-

Reuniunea la nivel înalt
a tarilor membre

ale O.P.E.C
ALGER 5 - 

preș transmite 
zenți la Alger la reuniunea la ni
vel înalt a O.P.E.C. au analizat, in 
cursul zilei de miercuri, situația eco
nomică internațională și măsurile de 
natură să amplifice dezvoltarea coo
perării internaționale, contribuția 
țărilor lor Ia soluționarea crizei e- 
conomice actuale și la încurajarea 
tuturor acțiunilor menite să favori
zeze dezvoltarea țărilor din lumea a 
treia. Memoriul prezentat de Alge
ria menționează că țările membre 
ale O.P.E.C. sint chemate să se 
angajeze să furnizeze pieței petro
liere cantitățile necesare economiilor 
țărilor dezvoltate și să fixeze un 
preț care să fie remuneratoriu pen
tru producători și echitabil pentru 
consumatori. Propunerea algeriană 
susține un proiect de creare a unui 
fond al O.P.E.C. pentru cooperare 
internațională și dezvoltare care să 
favorizeze progresul țărilor în curs 
de dezvoltare.

Corespondentul Ager- 
: Șefii de stat pre-

Anwar Sadat

politicii de înțelegere si 
internațională, pentru că 

problemelor care confruntă 
în ultimul sfert al secolu-

la solutionarea lor, 
de cooperare, si nu

Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste
si muncitorești din » ’ unele tari socialiste

I

DE PRETUTINDENI
PRAGA 5 — Corespondentul Ager

pres transmite : La 4 martie 1975, la 
Praga au început lucrările Consfă
tuirii secretarilor Comitetelor Centra
le ale partidelor comuniste și munci
torești din unele țări socialiste.

La lucrări iau parte reprezentanții 
Partidului Comunist Bulgar. Parti
dului Comunist din Cehoslovacia. 
Partidului Comunist din Cuba. Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Partidului Comunist Român, 
Partidului Muncitoresc Socialist Un-

gar si Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

La consfătuire se dezbat probleme 
actuale ale colaborării partidelor 
frățești in domeniul activității ideo
logice în actuala situație internațio
nală.

Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, a primit, 
la 5 martie, pe conducătorii delega
țiilor care au participat la lucrările 
consfătuirii.

Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a oferit o recepție în cinstea 
participanților la consfătuire.

CONFERINȚA LATINO-AMERICANA A POPULAȚIEI
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres). — Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a inaugurat, la Ciu
dad de Mexico, lucrările celei de-a 
doua Conferințe Iatino-americane a 
populației, la care participă delegații 

■ ale tuturor țărilor de pe continent. 
Prima reuniune de acest fel s-a des
fășurat în luna aprilie a anului tre
cut. la San Josă, Costa Rica.

Adresîndu-se delegațiilor prezente, 
Luis Echeverria a subliniat că rezol
varea problemelor demografice re
clamă, înainte de toate, pace și secu-

ritate, stingerea focarelor de război 
și rezolvarea pe cale pașnică a con
flictelor. Este timpul — a subliniat 
Luis Echeverria — să se pună capăt 
cursei înarmărilor și să se utilizeze 
mijloacele destinate acum războiului 
pentru a îmbunătăți condițiile de 
viață ale omenirii. Problema demo
grafică — a arătat el în continuare 
— nu are o soluție universal vala
bilă pentru toate țările ; fiecare tară 
trebuie să adopte o soluție proprie, 
spre binele tuturor.

ORIENTUL APROPIAT
© O reafirmare a poziției Siriei ® Pregătirea convorbirilor dintre 
Egipt și O.E.P. © Reuniunea Consiliului Suprem al Forțelor Ar

mate Egiptene
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Președintele Siriei, Hafez El Assad, 
reafirmă, într-un interviu publicat 
miercuri de cotidianul american 
„Washington Post", că pacea în O- 
rientul Apropiat nu poate fi obținută 
decît printr-un acord privind toate 
fronturile și înglobînd. concomitent o 
evacuare a trupelor israeliene din 
Sinai, Platoul Golan și malul occiden
tal al Iordanului și. prin luarea în 
considerare a drepturilor legitime 
ale poporului palestinean. „Pacea nu 
poate să fie realizată decît printr-o 
acțiune colectivă arabă" — a spus el, 
exprimîndu-și concomitent credința 
că „arabii vor continua să prezinte 
un front unit".

Șeful statului sirian a reafirmat, 
de asemenea, că toate problemele 
privind palestinenii trebuie tratate 
cu Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei. Dacă S.U.A. doresc să facă 
să avanseze procesul 
evident că un contact 
Inevitabil.

Președintele Assad 
asemenea, că Siria este gata să efec
tueze noi retrageri de trupe de-a 
lungul înălțimilor Golan, dar numai

dacă un asemenea acord cu Israelul 
acoperă întreaga linie a frontului, si 
nu numai o dezangajare de-a lungul 
a cîțiva kilometri la capătul sudic al 
frontului.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Faruk al 
Kaddumi, șeful Departamentului po
litic al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, va face o vizită la 
Cairo. în cursul acestei săptămîni. 
pentru a susține convorbiri cu ofi
cialitățile guvernamentale egiptene, 
în probleme bilaterale — anunță a- 
genția palestineană de informații 
W.A.F.A. Faruk al Kaddumi s-a în- 
tilnit cu ambasadorul egiptean la 
Beirut. Acesta i-a înmînat șefului 
Departamentului politic al O.E.P. 
invitația de a face o vizită la Cairo.

de pace, este
cu O.E.P. este
a declarat, ds

CAIRO. — Consiliul Suprem al 
Forțelor Armate Egiptene s-a reunit 
marți sub președinția șefului statu
lui egiptean. Anwar El Sadat, care 
este și comandantul suprem al for
țelor armate. Reuniunea a prilejuit 
dezbaterea unor aspecte actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării forțe
lor armate egiptene.

• TIMBRE ALE Q.N.U. 
Cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a O.N.U., serviciile poș
tale ale Națiunilor Unite vor 
lansa o emisiune specială de trei 
tipuri de timbre. Din 1951 pină 
în prezent au fost emise 321 de 
timbre, într-un tiraj de un mi
liard de exemplare, din care 
800 milioane au ajuns în albu
mele filateliștilor. Mărcile poș
tale ale O.N.U., dedicate unor 
teme din activitatea organiza
ției, se bucură de mare căutare. 
Cu cîteva luni în urmă, un fila- 
telist american a oferit 290 mii 
dolari pentru prima serie de 
trei timbre, al căror preț inițial 
fusese de 3, 4 și 8 cenți. Veni
turile din vînzarea timbrelor 
(anul acesta ele se vor ridica 
la circa opt milioane de dolari) 
sint incluse în bugetul anual ai 
O.N.U.

• TEMPLUL DE LA KA- 
LABSHA A FOST STRĂ
MUTAT. După cum infor
mează corespondentul nostru la 
Cairo, la 4 martie, la Assuan 
a avut loc o festivitate care a 
marcat încheierea operațiunii 
de strămutare a străvechiului 
templu nubian din zona ce ur
mează a fi inundată de apele 
Nilului. In cei zece ani cît a du
rat această vastă acțiune au 
fost deplasate, la 38 de kilo
metri, în aval, peste 13 000 
blocuri de piatră, unele dintre 
ele cintărind cite 20 de tone. 
Templul de la Kalabsha, con
struit în timpul domniei Ptolo- 
meilor, este unul din cele 18 
monumente ale vechii Nubii, a 
căror strămutare a început o- 
dată cu hotărîrea adoptată de 
guvernul egiptean privind con
struirea marelui baraj de pe 
Nil.

• PESTE 100 DE NOI 
TIPURI DE INSTRUMEN
TE MEDICALE. In perioada 
ultimilor trei ani, întreprin
derile de specialitate din Șan- 
hai, cel mai mare oraș al R.P. 
Chineze, au pus la punct fabri
carea a peste 100 de tipuri de 
instrumente medicale de preci
zie. Dintre acestea, mai bine de 
jumătate se bazează pe aplica
rea unor tehnici avansate utili
zate în domeniul electronicii, 
izotopilor radioactivi, razelor 
laser și în alte sfere. Instru
mentele realizate de specialiștii 
chinezi sînt destinate unor tra
tamente împotriva cancerului și 
a bolilor de cord, operații asu
pra cutiei craniene, analize de 
laborator etc.

agențiiSe de presă transmit
Ample manifestații,13 car* 

au participat peste o sută de mii de 
persoane, in sprijinul hotăririi Con
siliului militar administrativ provi
zoriu preconizând reforma agrară, 
au avut loc, miercuri, în capitala E- 
tiopiei. Demonstrații similare de so
lidaritate cu politica promovată de 
guvern au avut loc și în alte locali
tăți din -țară. Confederația sindica
telor etiopiene a dat publicității o 
declarație în care își exprimă între
gul sprijin față de această măsură 
importantă pentru lichidarea feuda
lismului din tară.

Na- 
gu- 
un

an

Președintele R. F. Ger
mania, WaIter Schell, l-a primit, 
miercuri, pe ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria, Petăr Mlade- 
nov, care se află într-o vizită ofi
cială în R.F.G. în aceeași zi', la Bonn 
au început convorbirile oficiale în
tre Hans Dietrich Genscher, mi
nistrul de externe al R.F.G., și Pe
tăr Mladenov, consacrate extinderii 
relațiilor

Remanierea cabinetului 
Spaniol. Primu] ministru al gu
vernului spaniol, Carlos Arias 
varro, a procedat la o remaniere 
vernamentală, în urma căreia
număr de cinci ministere — justiție, 
industrie, comerț, muncii și secreta
riatul general al mișcării naționale 
— și-au schimbat titularii. Potrivit 
agențiilor de presă, această remani
ere intervine într-o perioadă în care 
se pun cu acuitate o serie de pro
bleme, cum ar fi înrăutățirea clima
tului social, recesiunea economică, 
la care se adaugă o rată a inflației 
de peste 20 la sută anual.

La Phenianau luat sfîr5it lu* 
crările conferinței activiștilor din in
dustria R.P.D. Coreene. La conferință 
a participat Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. Au fost analizate probleme 
legate de măsurile concrete în vede
rea creșterii eficientei activității e- 
conomice în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a creării Partidului Mun
cii din Coreea. Consfătuirea a adop
tat o chemare adresată întregii clase 
muncitoare.

bilaterale.

In orașele St. Paul și Min
neapolis (S.U.A.) au fost orga
nizate zile dedicate României. 
C. Bogdan, ambasadorul țării 
noastre în S.U.A., a vorbit în 
fața Senatului și a Camerei Re
prezentanților statului Minne
sota despre „România contem
porană în concertul națiunilor".

Președintele S.U.A., Gerald 
Ford, a opus vetoul său proiectului 
de Jege congresional privind amîna- 
rea cu 90 de zile a aplicării suprata
xei progresive asupra importurilor de 
petrol — principala prevedere a pro
gramului energetic prezidențial — 
care urma să intre în vigoare la 1 
februarie.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

în Congresul S.U.A.: larg curent 
pentru sistarea ajutorului militar

către regimurile

legi votate în Congres, 
reluarea zborurilor de 
recunoaștere deasupra 
Cambodgiei, Vietna
mului de sud, R. D. 
Vietnam și Laosului.

Fără îndoială că o 
influență deosebită 
asupra dezbaterilor din 
Congres în problema

suplimentării ajuto
rului vor avea con
cluziile misiunii parla
mentare care s-a aflat 
într-o vizită de infor
mare în Vietnamul de 
sud și Cambodgia. Pri
mele informații furni
zate de membrii mi
siunii la întoarcerea

în țară arată că cei 
mai mulți sînt împo
triva continuării a- 
jutorului, fiind, in 
schimb, în favoarea 
unui sprijin umanitar 
— în alimente și me
dicamente.

C.ALEXANDROAIE

de la Pnom Penh și Saigon
Pe măsură ce știrile 

din Cambodgia și Viet
namul de sud arată 
că pozițiile regimuri-. 
lor-marionetă de la 
Pnom Penh și Saigon 
devin tot mai șubrede, 
dezbaterile din Con
gresul american evi
dențiază creșterea o- 
poziției față de pro
iectul suplimentării cu 
522 milioane dolari 
a ajutorului militar 
către aceste regimuri. 
Dezvăluirile făcute zi
lele trecute de „New 
York Times" au întă
rit și mai mult con
vingerea marii majo
rități a congresmenilor 
asupra necesității sto
pării oricărei supli
mentări a ajutorului, 
„înalte oficialități ale 
Pentagonului și De
partamentului de Stat, 
scrie ziarul, au aban
donat orice speranțe 
că regimul lonnolist 
va putea supraviețui 
— cu sau fără supli
mentarea ajutorului 
militar american". Re
velațiile au avut efec
tul unei bombe. Geor
ge Mahon, președintele 
comitetului Camerei 
reprezentanților pen
tru problemele alocă
rilor de fonduri, avea 
să declare : „Din mo
ment ce regimul Iul

Lon Noi nu mai poate 
supraviețui, atunci de 
ce să mai cheltuim 
pentru el alte sute de 
milioane de dolari

In pledoariile lor 
împotriva suplimentă
rii ’ajutorului, nu
meroși deputați și se
natori au arătat că 
dictatorii Thieu și Lon 
Noi, preocupați să 
asigure, cu orice preț, 
supraviețuirea regimu
lui lor, 
de 
tare și financiare pri
mite pentru blocarea 
oricăror încercări de 
încetare a vărsărilor 
de sînge și de rezol
vare a problemelor pe 
cale politică. în acest 
sens, senatorul de O- 
regon. Mark Hatfield, 
sublinia că pacea în 
Vietnam și Cambod- 
gia nu poate fi adusă 
prin intensificarea a- 
jutorului militar ame
rican, ci. dimpotrivă, 
prin curmarea lui o 
dată pentru totdeauna. 
In același timp, o se
rie de vorbitori au re
levat că atît interesele 
popoarelor din Cam- 
bodgia și Vietnamul 
de sud, cît și cele ale 
poporului american cer 
ca aceste sute de mi
lioane de dolari să 
fie folosite pentru fi-

se folosesc 
ajutoarele mili-

nanțarea unor progra
me de reconstrucție 
pașnică tn. Indochina.

Respingînd cererea 
de suplimentare a aju
torului militar către 
cele două regimuri, 
alți congresmani. in
tre care Mike Mans
field, liderul majorită
ții democrate din Se
nat, Edward Kennedy 
și Hubert Humphrey, 
au subliniat „perico
lul reimplicării mili
tare a Statelor Unite 
în conflictul din Indo
china". „A cere noi 
ajutoare pentru Pnom 
Penh și Saigon este un 
act indirect de conti
nuare a amestecului 
nostru" — declara se
natorul Moss. La rîn- 
dul său, senatorul 
George McGovern a 
introdus un proiect de 
lege in Camera supe
rioară a Congresului 
menit să preintîmpine 
reintroducerea de e- 
fective militare ame
ricane tn Vietnam și 
Laos, proiect identic 
cu cel privitor Ia 
Cambodgia. In același 
timp, 21 de congres
mani au intentat un 
proces Pentagonului 
pentru motivul că a 
autorizat, prin încăl
carea unei recente

Amplă manifestație a femeilor
italiene pentru egalitate

în drepturi
La chemarea Uniu

nii italiene a femeilor, 
peste 50 000 de femei 
de cele mai diferite 
profesii, venite din 
cele mai îndepărtate 
colțuri ale peninsulei, 
au manifestat zilele 
trecute timp de mai 
multe ore pe străzile 
capitalei, pentru adop
tarea unui nou cod al 
■familiei. „Drepturi e- 
gale in familie și sa
larii egale", „Lipsesc 
fondurile pentru cre- 
șe“, „Egali în fața le
gii, egali în viață, îm
preună la luptă" — 
aceste lozinci, multi
plicate în mii de e- 
xemplare și purtate 
pe mari .pancarte de 
miile de demonstrante, 
sintetizează 
vele luptei 
mișcărilor 
din Italia.

Problema 
dreptului 
apărut 
cu 28 de ani. Consti
tuția republicană, năs
cută ca urmare a lup-

obiecti- 
actuale a 
de femei

reformei 
familiei a 

încă în urmă

tei de rezistentă, sanc
ționa deplina egalita
te a soțului și a soției 
în fața legii, indicînd 
în acest 
tea unei 
funde a 
miliei.
1971, după lungi dez
bateri, Camera depu- 
taților a aprobat cu un 
vot unanim textul a- 
cestei reforme. Au 
trebuit să treacă insă 
alți trei ani pentru ca 
reforma să fie apro
bată, în urmă cu cîte- 
va săptămîni, și 
Senat. Dar intrarea sa 
în vigoare impune 
acum, tocmai datorită 
acestor tergiversări, 
un nou vot din partea 
Camerei deputaților. 
Așa se face că pro
blemele familiei con
tinuă să fie regle
mentate și astăzi de 
codul civil din 1865 (!). 
in virtutea căruia fe
meia nu este egală cu 
bărbatul. La aceasta 
se adaugă un cortegiu 
de nedreptăți caracte-

fel necesita- 
reforme pro- 
dreptului fa
in decembrie

de

ristice societății 
taliste : 
în fapt 
la muncă al femeilor, 
șomaj ridicat, caren
țe serioase In ce 
privește protecția ma
mei și copilului etc. 
(Potrivit statisticilor, 
pentru 94 000 de copii 
există în întreaga Sar- 
dinie doar 14 creșe).

Intri-un comunicat 
adoptat recent, direc
țiunea P.C. Italian re
leva că în acest an, 
proclamat drept An 
internațional al femeii, 
este . necesar ca 
vernul și parlamentul, 
toate forțele politice 
din țară, organizațiile 
sindicale să acționeze 
pentru a asigura apă
rarea locurilor tn pro
ducție ale 
pentru aprobarea de
finitivă a 
dreptului familiei 
eliminarea 
nărilor existente.

capi- 
neasigurarea 
a dreptului

gu-
fortele politice

femeilor.

reformei
Și 

discrimi-

Radu BOGDAN

Generali greci puși în re
tragere. Consiliul Superior aj A- 
părării Naționale din Grecia a hotă
rît punerea în retragere a 22 de ge
nerali și ofițeri superiori — anunță un 
comunicat a) Ministerului Apărării. 
Comunicatul menționează că această 
hotărire a fost adoptată ținîndu-se 
seama de criteriul capacității pro
fesionale și al loialismului față de 
regimul democratic al țării. Totodată. 
17 ofițeri puși în retragere de regi
mul dictatorial au fost reintegrați in 
cadrele armatei.

Acord americano-iranian.
Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, și ministrul economiei și 
finanțelor al Iranului. Hooshang An
sari. au semnat un acord comercial 
și de cooperare tehnică pe următorii 
cinci ani. In valoare de 15 miliarde 
dolari, în acest document nefiind in
cluse tranzacțiile petroliere dintre 
cele două țări. Acordul prevede. In
tre altele, achiziționarea de către 
Iran, din S.U.A.. a opt centrale ato- 
moelectrice cu o capacitate totală de 
8 000 de megawați.

La Palatul Buckingham 
din Londra a avut loc ceremonia în
nobilării lui Charlie Chaplin. Gestul 
reprezintă o recunoaștere a talentu
lui marelui actor de film, astăzi în 
vîrstă de 85 de ani. Chaplin a primit 
distincția la 1 Ianuarie, în același 
timp cu umoristul P. G. Wodehouse, 
decedat recent.

Vizita unei misiuni eco
nomice centrafricane în 
Africa de Sud, efectuată Iuna 
trecută, a avut drept scop stabilirea 
de contacte în vederea unei cooperări 
financiare și tehnice între cele două 
țări. Joseph Potolot. ministru de stat 
însărcinat cu afacerile externe al Re
publicii Centrafricane. a declarat, 
marți duDă-amiază. că. deoarece Re
publica Sud-Africană a întins tării 
sale mina pe plan economic, guver
nul de la Bangui este dispus să 
coopereze în acest domeniu. Dome
niul politic nu a fost abordat. „Re
publica Centrafricană este situată în 
inima Africii și, în consecință. îm
părtășește. în întregime, problemele 
africane".

Ministrul francez al apă
rării Yvon Bourges, a anunțat, în 
cadrul unei întîlniri cu ziariștii. 
Franța va efectua. în acest an, o 
rie de teste nucleare subterane 
zona Pacificului de sud.
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Accidentul de metrou
la Londra a provocat moartea a 

. de persoane, ultimul cadavru scos 
suprafață fiind cel al conducătorului
garniturii. în aceste condiții va fi 
foarte dificil pentru anchetatori să 
determine cauzele exacte ale tragi
cului accident, produs săptămîna tre
cută.

Incendiula sPita,ul »st- Erit". 
din centrul orașului Stockholm. Cinci 
pacienți și-au pierdut viața, iar alți 
20 au fost intoxicați de fum.

Președintele U.C.D. din Berlinul occidental
a fost pus

BERLINUL OCCIDENTAL 5 (A- 
gerpres). — Autoritățile din Berlinul 
occidental au anunțat, miercuri, că 
președintele Uniunii Creștin-Demo- 
crate din Berlinul occidental. Peter 
Lorenz, răpit cu cîteva zile în urmă 
de un grup de elemente anarhiste, a 
fost pus în libertate. Eliberarea sa 
a intervenit după ce se făcuse cu
noscut că autoritățile au dat curs 
cererii răpitorilor de a fi scoși din 
închisoare cinci extremiști condam
nați în noiembrie trecut pentru acte

în libertate
de terorism și după ce aceștia au 
fost transportați în străinătate.

Personalități politice de diferite 
orientări și opinia publică din Berli
nul occidental au condamnat cu fer
mitate recurgerea la asemenea acte 
de violentă, 
din Berlinul 
declarație în 
președintelui 
cidental constituie ..o provocare' 
că „acțiunile aventuriste ale pseudo- 
revoluționarilor fac iocul reacțiunii".

Partidul Socialist Unit 
occidental a difuzat o 
care relevă că răpirea 
U.C.D. din Berlinul oc- 

•" și

• „EXPOJEUNES ’75". 
Ediția din acest an a „Expozi
ției tineretului", manifestare, or
ganizată pentru prima oară anul 
trecut la Paris, își propune să 
răspundă prin marele număr de 
instituții participante — printre 
care zece universități pariziene, 
Agenția națională, a mîinii de 
lucru, institute de perfecționare, 
asociații de tineret, Centrul de 
luptă împotriva drogurilor etc.
— la o serie de întrebări pri
vind învățămintul, orientarea 
profesională, formarea unui ori
zont cultural bogat, petrecerea 
timpului liber de către tineret. 
Menită să vină in ajutorul ti
nerilor aflați la „vîrsta marilor 
întrebări și decizii", această ma
nifestare se dovedește, aprecia
ză presa franceză, de un real 
interes.

• DE VORBĂ CU DEL
FINII ? Editura Flammarion 
din Paris va publica în curînd 
o carte a renumitului navigator 
căpitanul Cousteau și a colabo
ratorului acestuia, Ph. Diolă, 
despre cele mai enigmatice din
tre animale — delfinii. Proble
ma foarte controversată asupra 
căreia se opresc în mod deose
bit autorii va fi „limbajul" del
finilor. Pornind de la conside
rentul că delfinii se situează 
prin inteligenta lor la granița 
dintre animale și specia umană, 
autorii nu exclud posibilitatea^ 
ca aceștia să ajungă cu timpul' 
la un sistem coerent de comu
nicare cu omul. Mai mulți del
fini de la o bază din Hawai 
s-au dovedit capabili să memo
reze și să repete peste 20 de me
saje — pe baza șuierăturilor pe 
care le emit (delfinii nu posedă 
coarde vocale).

• BAMBUSUL 
„CIUK". Asemenea unor să
geți îndreptate spre cer. tulpi
nile speciei de bambus „ciuk", 
avind culoarea fildeșului, se 
bucură de o largă căutare în 
R. D. Vietnam, fiind folosite pe 
larg în cadrul artei naționale. 
De asemenea, meșterii le apre
ciază pentru calitățile lor în 
construcția de mobilă, a nume
roase ustensile de uz casnic și 
material sportiv. Extinderea 
cultivării acestei specii a deve
nit o preocupare de stat : zeci 
de hectare de bambus „ciuk" au 
apărut pe terenurile smulse jun
glei.

• POPULAȚIA GLO
BULUI. La New York a fost 
dat publicității raportul Orga
nizației Națiunilor Unite asupra 
situației demografice mondiale. 
Potrivit documentului, popu
lația globului totalizează, în pre-

* zent, 4 miliarde 290 milioane de 
locuitori. Dacă actualele ritmuri 
de creștere se vor menține ne
schimbate — apreciază raportul
— în anul 2075 pe Pămînt vor 
trăi 15 miliarde de oameni.

Populația Americii Latine se 
va dubla în jurul anilor 2 000, 
ajungînd la circa 611 milioane 
locuitori — a declarat ministrul 
mexican de interne. Mario Mo
ya Palencia. El a arătat că. în 
1975, populația Americii Latine 
a ajuns la 316 milioane locui
tori.
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