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Continuare a dialogului rodnic cu președintele Nicolae Ceaușescu, 

început la Quito în 1973 sub semnul dorinței comune de a amplifica relațiile 

prietenești și colaborarea multilaterală româno-ecuadoriană, ieri a început

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ft PRIMIT PE TOVARĂȘUL IVAN ILIEV, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria

Sosirea 
in Capitala
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
■Nicolae Ceaușescu, vineri a so
sit în țara noastră, intr-o vizită 
oficială de prietenie, președin
tele Republicii Ecuador, gene
ral de brigadă Guillermo A. 
Rodriguez Lara.

Eveniment important în cro
nica relațiilor de prietenie ro- 
mâno-ecuadoriene, sosirea în 
România a președintelui Guil
lermo A. Rodriguez Lara prile
juiește continuarea dialogului la 
nivel înalt inaugurat atît de rod
nic pentru ambele părți cu oca
zia vizitei la Quito a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei’Elena Ceaușescu, în sep
tembrie 1973. Convorbirile pur
tate atunci, documentele semnate 
in capitala ecuadoriană au con
stituit un. moment de seamă în 
întărirea și dezvoltarea raportu
rilor dintre cele două țări. Re- 
lntîlnirea celor doi șefi de stat 
— de această dată în România — 
reprezintă o nouă și pregnantă 
mărturie a dorinței reciproce 
de a extinde . pe multiple pla
nuri cooperarea și colaborarea^ 
dintre România și Ecuador, con
lucrarea lor activă In vederea 
promovării în lume a unor noi
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, la 7 mar
tie. pe tovarășul Ivan Illev. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și președintele Comitetului de Stat 
al Planificării din R. P. Bulgaria.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Manea Mănescu. prim-ministru 
al guvernului. Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Oaspetele a fost însoțit de Ivan 
Abagiev. ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Cu acest prilej, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial și frățesc salut 
din partea tovarășului Todor Jivkov,

prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P; Bulgaria.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Todor Jivkov 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire.

In timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi referitor la 
promovarea în continuare a colabo
rării și cooperării economice in fo
losul ambelor tari și popoare, al dez
voltării relațiilor de prietenie fră
țească româno-bulgare. cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Apreciindu-se pozitiv cursul me
reu ascendent al raporturilor econo
mice bilaterale, s-a relevat faptul, 
că bunele rezultate obținute se în
scriu pe linia îndeplinirii recoman
dărilor, a măsurilor stabilite de to

varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, in vederea impulsionării co
laborării în multiple domenii, inclu
siv al realizării unor cooperări in 
producție și a unor obiective co
mune. A fost relevată existența 
unor largi posibilități de extindere 
și adincire a acestei conlucrări, co
respunzător progresului rapid al in
dustriei. agriculturii, științei, tehni
cii și culturii celor două țări prie
tene, perspectivelor lor de dezvol
tare.

în această ordine de idei a fost 
subliniată contribuția pe care o aduc 
organele centrale de planificare, 
evidențiindu-se în context rezultate
le actualelor convorbiri de la Bucu
rești.

întrevederea s-a desfășurat într-o ’ 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Votul încrederii
mantis

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu ia grandioasa adunare populară, 
cetățenească din Capitală — o vibrantă chemare adresată tuturor cetățenilor 
la muncă spornică pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al 
partidului, pentru înflorirea patriei, spre binele tuturor oamenilor muncii.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Republicii au început 

vineri. 7 martie, convorbirile oficiale 
între președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Ecuador, general de brigadă Guiller
mo A. Rodriguez Lara.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ștefan Voi- 

tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului. Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co

merțului'.exterior ți cooperării eco
nomice internaționale, general de 
armată Ion Ioniță. ministrul apărării 
naționale. Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei. Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Nicolae Mănescu. ministrul energiei 
electrice. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Vasile 
Pungan, consilier al președintelui re
publicii. Dumitru Moianu, ambasa
dorul României la Quito.

Din partea ecuadoriană — dr. An

tonio Josă Lucio Paredes, .ministrul 
relațiilor ’ externe, contraamiral Luis 
Salazar Landeta. ministrul resurselor 
naturale și energetice, Jaime Mon- 
cayo Garcia, ministrul finanțelor, ge
neral de brigadă de aviație Jorge 
Izurieta Iturralde, șeful Comanda
mentului comun al forțelor armate, 
Enrique Sanchez Barona. ambasado
rul Ecuadorului la București, dr. Teo- 
doro Bustamante Munoz, ambasador, 
consilier în Ministerul Relațiilor Ex-Dineu în onoarea președintelui Republicii Ecuador

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, vineri, un dineu 
oficial in onoarea președintelui Re
publicii Ecuador, general de brigadă 
Guillermo A. Rodriguez Lara.

Au participat tovarășii Ștefan Vol- 
tec, Manea Mănescu,. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazefcas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Ghgorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Gheorghe' Radulescu. Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț. Ștefan Andrei. Mi

hai Dalea. Nicolae Giosan, Ion Io
niță, Vasile Patilineț, loan Ursu, 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, miniștri, conducători 
de instituții’ centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale.

Au luat partg dr. Antonio Josă 
Lucio Paredes, Luis Salazar Landeta, 
Jaime Moncayo Garcia, Jorge Izu
rieta Iturralde, Enrique Sanchez Ba
rona. dr. Teodoro Bustamante Munoz, 
Miguel Antonio Vasco. Luis Maldo

nado Tamayo, dr. Gonzalo Paredes 
Crespo, celelalte persoane oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele Repu
blicii Ecuador în vizita pe care o 
face în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României ți Ecuadorului.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Guillermo 
A. Rodriguez Lara au rostit toasturi. 

(Agerpres)

Toastul IHSBitti 
Istoe CeausescuStimate domnule președinte,Dragi prieteni ecuadorieni,Dragi tovarăși,Doresc să dau din nou glas sentimentelor poporului român și să vă salut în mod cordial, să-mi exprim bucuria că vă aflați in mijlocul nostru.Vizita pe care o faceți în România are loc la un an și jumătate după . vizita noastră în frumoasa dumneavoastră țară. Păstrez, personal, o frumoasă amintire despre primirea călduroasă cu care am fost întîmpinați de poporul ecuadorian, despre convorbirile pe care le-am avut. Atunci am convenit să punem împreună bazele unei colaborări trainice între popoarele noastre. In Declarația comună am înscris principiile și căile de înfăptuire a acestei colaborări în viitor. Acum putem spune că am realizat pași importanți în dezvoltarea colaborării dintre popoarele noastre.Consider că vizita dumneavoastră în România este tocmai o expresie a dezvoltării fericite a colaborării dintre popoarele noastre. Aș dori să exprim speranța și convingerea că, în cursul vizitei dumneavoastră și a colaboratorilor dumneavoastră în România, yom pune bazele dezvoltării pe o treaptă superioară a relațiilor dintre țările noastre.1 Atît România, cit și Ecuadorul au în fața lor o cale lungă de dezvoltare eco- nomico-socială. Aceasta face necesară o strînsă colaborare între popoarele noastre.în vizita făcută în frumoasa dumneavoastră țară am putut cunoaște unele din preocupările și realizările poporului prieten ecuadorian. Am aflat cu

terne. Luis Maldonado Tamayo, am
basador, consilier.

Președinții Nicolae Ceaușescu ți 
Guillermo A. Rodriguez Lara au a- 
preciat- cu deplină satisfacție că înțe
legerile. măsurile convenite cu prile
jul întîlilirilor și convorbirilor ante
rioare se transpun cu succes in viață, 
determinînd o dezvoltare intensă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Ecuador, o conlu
crare rodnică și .durabilă. A fost ex
primată hotărîrea comună de a ac
ționa cu fermitate și în viitor pentru 
extinderea și adîncirea raporturilor 
româno-ecuadoriene în toate dome
niile de activitate — politic, econo
mic. tehnico-științific, cultural —; în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

S-au abordat, de asemenea, aspec
te principale ale actualității politice 
internaționale. Cei doi președinți au 
reafirmat dorința României și Ecua
dorului de a co-labora mai strîns în 
problemele majore ce confruntă ome
nirea contemporană, de a-și aduce 
o contribuție activă la democratiza
rea relațiilor dintre state și instau
rarea unei noi ordini politice și eco
nomice. la edificarea unui climat de 
destindere, securitate și cooperare în 
Europa. America Latină si în în
treaga lume, care să asigure pacea, 
independența, dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni, dreptul de a fi stă- 
pînă pe bogățiile naționale, pe pro
priul destin.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, prie
tenie și stimă, de deplină înțelegere.

Capitala a trăit la 6 martie 1975 
ambianța proprie momentelor de 
amplă rezonanță în viața politică a 
țării. Vor rămîne înscrise în conști
ințe entuziasta adunare populară, 
cetățenească din Piața Republicii, 
ampla cuvîntare rostită de tovară
șul-.Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
acestei întîlniri — încununare și 
punct culminant al întregii campa
nii electorale. Peste 200 000 de cetă
țeni ai Capitalei au participat la 
marea adunare populară ; în fapt 
însă, ea a exprimat sentimentele și 
gindurile milioanelor de oameni ai 
muncii de la uir capăt Ia altul al 
țării, constituind practic o mani
festare politică de deosebită impor
tanță pe plan național, cu multiple 
semnificații.

In lozincile scandate cu însuflețire 
de către participanții la miting, în 
aclamațiile și ovațiile lor entuziaste 
și-au găsit expresie înalta prețuire 
și încredere pe care întregul nostru 
popor Ie acordă partidului comu
nist, atît pentru eroismul și spiritul 
de sacrificiu manifestate de-a lun
gul deceniilor de luptă revoluțio
nară, cit și pentru justețea politicii 
sale, strălucit confirmată de viață. 
Grandioasa adunare cetățenească 
din Piața Republicii a dat glas tnîn-

driel patriotice a poporului nostru 
pentru marile succese dobindite 
sub conducerea partidului, în toate 
sferele. vieții economice și sociale, 
de-a lungul celor trei decenii care 
au trecut de la instaurarea primu
lui guvern revoluționar democratic 
din istoria țării ; a evidențiat do
rința entuziastă a tuturor fiilor pa
triei de a reafirma și întări prin 
votul de la 9 martie aprobarea 
Programului partidului și hotărîrea 
fermă de a asigura înfăptuirea sa ; 
a demonstrat cu vigoare voința tu
turor cetățenilor României socia
liste de a dezvolta necontenit acea 
uriașă forță dinamizatoare, a socie
tății noastre pe care o reprezintă 
unitatea și coeziunea întregii noas
tre națiuni socialiste în jurul în
cercatei călăuze — Partidul Comu
nist Român, al Comitetului său 
Central, al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Asemenea unei impunătoare 
fresce istorice, ampla cuvîntare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
relevat cu cîtă măiestrie și siguran
ță, de cîrmaci iscusit, a știut 
partidul. în împrejurări din cele

mai complexe, înfruntînd cu băr
băție furtunile, să călăuzească po
porul spre victoria de la 6 Martie 
1945. iar apoi. în vasta operă de 
edificare a noii orînduiri sociale. 
In această optică este deose
bit de fericită coincidența dintre 
aniversarea celor trei decenii de la 
marea victorie din martie 1945 și 
alegerile la care ne vom prezenta 
miine. Optimismul cu care privim 
viitorul, imaginea de miine a pa
triei înfățișată 
Congresului al 
temelie trainică .....____
danță dintre vorba și fapta parti
dului, adevărul permanent confir
mat de viață că tot ce proiectează 
partidul se materializează în înfăp
tuiri care schimbă mereu în mai 
bine înfățișarea țării, viața oame
nilor. Avem toate temeiurile să 
fim încredințați că, așa cum a 
fost integral îndeplinit angajamen
tul asumat de Frontul Unității So
cialiste Ia alegerile trecute, tot ast
fel va fi înfăptuit și depășit pro
gramul cu care acesta se prezintă 
acum în fața alegătorilor? Votul 
nostru de miine, ca și cel de ieri.

în documentele 
Xl-lea au drept 
deplina , concor-

(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a III-a)

SĂRBĂTORIM ASTAZI 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ 

A FEMEII
In pagina a IV-a articolul nostru

ÎN ZIARUL DE AZI:
® Admiterea absolven
ților clasei a Vlll-a în 
treapta I de liceu ® Ru
bricile noastre : Faptul 

divers ; Sport,

Domnule președinte al Republicii Socialiste România,Domnilor miniștri,Domnilor membri ai delegației ecuadoriene,Să-mi fie permis să exprim, distinși domni, privilegiul enorm pentru noi de a ne afla printre dumneavoastră, satisfacția imensă pe care o nutrim de a fi împreună cu dumneavoastră ; sînt clipe care vor rămîne de neuitat în viața noastră.Aș vrea să evoc acele momente din trecut care ne fac să ne simțim apropiați. Există o legătură comună — latinitatea, atît de profundă în rădăcini precum este însuși timpul ; atît de fermă în prezent și care își asigură permanența în viitor, unind diferite popoare de pe planeta noastră prin relații de prietenie, bine înțeleasă și bine exprimată, prin respect reciproc, prin sentimentele generate de această afinitate, prin dorința de a-și construi un viitor mai bun pentru popoarele lor. Limba, obiceiurile, portul, moștenirea artei și a folclorului, muzica dumneavoastră și a noastră, autentică, originală, ne identifică prin aceleași sentimente. Deși aflate foarte departe unul de altul din punct de vedere geografic, popoarele noastre acționează, neîntîlnind nici un obstacol — nici în timp și nici în spațiu — pentru a menține această prietenie reciprocă și statornică in slujba securității, progresului și măreției lor. Aceasta mă determină să fiu convins pe deplin că vom face tot mai ferme și trainice relațiile noastre, că vom putea spune că am întreprins cevapentru bunăstarea popoarelor noastre.
(Continuare in pag. a III-a) in timpul convorbirilor oficial»
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ȚARA IN AJUNUL ALEGERILOR

1975

MÎINE, CU TOȚII LA VOT !
Votând la 9 martie candidați! Frontului Unității Socialiste, votați pentru viitorul 

luminos al patriei, vă manifestați hotărîrea de a munci cu întreaga energie și pricepere, 
cu entuziasm și devotament pentru înfăptuirea mărețului Program al Partidului 
Comunist Român de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României!

DIN MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Cuvîntul partidului meu
Cîntec sădit în trup da stejar 
e cuvîntul Partidului meu.

Nu-i vînt să-l destrame 
nici ploaie să-l spele, 
Securea nu mușcă-n tăriile mele 
Iar cîntul și-n mine-a crescut.

E cîntecul fără-nceput 
și fără sfîrșit.

Din gură de rob l-am sorbit 
Hrănindu-I cu sevă de ură

Iar azi, cînd mi-e versul 
un imn împlinit 
de muncă și dragoste pură, 
îl samăn în vreme.

Poemele mele 
și inima toată 
și gîndul cinstit 
sînt cîntec în trup de stejar dăltuit.

Nu-i vînt să-l destrame 
nici ploaie să-l spele, 
O Țară e-n toate tăriile mele.

Teofil BALAJ

s Spre comunism
O, cîtă dîrză vrere și vigoare 
conține urna ! Cîte planuri mari 
și cît elan de viață roditoare ! 
Sămînță astăzi, mîine-o să răsări.

Pun votul meu cu inima o dată 
în urnă, și încrederea mi-o pun 
că ei ne duc spre-o lume-moelșugată, 
spre Comunism, spre traiul tot mai bun I

Franz Johannes BULHARDT
în. românește de 
Josif CASSIAN-MATASARU

Programul
Programul de lumină partidul l-a-ntrupat 
Cu vis de tineri ramuri în mugure spre flori, 
Atîtea aripi zvelte în 'naltul minunat 
Azi freamătă puternic sub cele trei culori.

Mult mai bogată vreme se-așterne pe pămînt, 
O Românie crește din faptă și cuvînt !

Ion SOCOL

In aceste zile, asemeni 
tuturor oamenilor muncii, 
energeticienii exprimă prin 
fapte hotărîrea lor de a 
îndeplini și depăși sarcinile 
de plan și angajamentele 
asumate în marea între
cere, de a întări prin vo
tul de Ia 9 martie adeziu
nea lor unanimă la politica 
partidului, la Programul 
adoptat de Congresul al 
XI-lea.

Eforturile de a se asigu
ra alimentarea consumato
rilor cu energie electrică în 
condiții de maximă sigu
ranță. de economicitate sint 
evidente la ÎNTREPRIN
DEREA DE REȚELE E- 
LECTRICE PITEȘTI, de 
unde a pornit chemarea la 
întrecere către toți lucră-

termen lucrările de schim
bare a izolației și de tre
cere la 20 kV a liniilor e- 
lectrice aeriene ce alimen
tează cu energie electrică 
schelele petroliere din ju
dețul Argeș. Prin aseme
nea măsuri, prin aplicarea 
inițiativei „fiecare kWh- 
gram-calorie, economisite

Realizări de prestigiu ni 
se comunică și din partea 
colectivului ÎNTREPRIN
DERII DE REȚELE ELEC
TRICE DIN CLUJ.

— în scopul reducerii 
consumului tehnologic de 
energie electrică — ne 
transmite ing. Ion Gavrllă, 
directorul I.R.E. Cluj — au

s-au economisit, in primele 
două luni, 2 139 000 kWh.

Ing. Vasile Mănescu, se
cretarul comitetului de par
tid de la ÎNTREPRINDE
REA ELECTROCENTRA-
LE IȘALNIȚA - CRAIO
VA, precizează in conti
nuare :

votul 
încrederii
(Urmare din pag. I)

La ÎNTREPRINDE
REA ELECTROCENTRA- 
LE BUCUREȘTI, de unde 
a fost lansată entuzi
asta chemare la întrece
re către toate întreprin
derile producătoare de e- 
nergie, colectivul și-a fă
cut un titlu de onoare din 
a raporta zilnic, decadă cu 
decadă și lună de lună, noi 
rezultate în domeniul eco
nomisirii resurselor.

— în perioada care a 
trecut de la începutul anu
lui s-au economisit peste 
1 000 tone combustibil con
ventional, ne informa ing. 
Constantin Fulga. directo
rul I. E. București, Un co
lectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri a definiti
vat un proiect original pri
vind funcționarea, în regim 
de contrapresiune, a turbi
nei de 50 MW, ultima din 
cele existente în întreprin
dere, la care nu s-au efec
tuat modificări pentru ex
ploatarea în condiții optime. 
Acest proiect va fi transpus 
în scurt timp în practică, 
urmînd să se realizeze eco
nomii de 15 000 tone com
bustibil conventional in 
acest an. Totodată, se in
tensifică întrecerea pen
tru îndeplinirea angaja
mentului de a pune în 
funcțiune, cu 15 zile mai 
devreme decît " termenul 
planificat, primul grup de 
125 MW de la C.E.T. Bucu-

ENERGETICIENII CINSTESC
MARELE EVENIMENT

© BUCUREȘTI : angajamentele se înfăptuiesc înainte de termen ® PITEȘTI 
— maximă siguranță în alimentarea platformelor industriale ® De la 
PORȚILE DE FIER : 55 milioane kWh produse suplimentar © CLUJ — Zile 
și nopți de muncă rodnică © 1ȘALNÎȚA — CRAIOVA : planul la producția 

de energie pe bază de cărbune va fi îndeplinit

toril din unitățile de trans
port ș! distribuire a ener
giei electrice. Aici, timp de 
10 zile, în program prelun
git. lucrătorii centrului de 
stații Rimnlcu-Vilcea, con
duși de maistrul principal 
Cornel Ștefan — ne relata 
ing. Gheorghe Budan, di
rectorul I.R.E. Pitești — au 
schimbat aparatajul și au. 
curățit izolația in stațiile 
de pe platforma chimică 
Rîmnicu-Vilcea, pentru 
prevenirea Întreruperilor în 
alimentarea consumatorilor 
din zonă. De asemenea, lu
crătorii centrului de distri
buție rural Pitești, de sub 
conducerea maistrului prin
cipal Alexandru Constan
tin, au realizat înainte de

la maximum", în două luni 
s-au înregistrat economii 
la consumul propriu tehno
logic de -500 000 kWh de e- 
nergie electrică.

O altă veste, din DRO- 
BETA. TURNU-SEVERIN, 
de la ing. Alexandru Pe
trescu, directorul I.E. 
„PORȚILE DE FIER" :

— Zilele acestea, energe
ticienii noștri au ridicat la 
55 milioane kWh producția 
suplimentară de energie e- 
lectrică furnizată țării. De 
la începutul anului, prin 
ecluzele de Ia Porțile de 
Fier au trecut peste 3 000 
de nave, asigurindu-se In 
condiții corespunzătoare 
navigația pe Dunăre.

fost întreprinse o serie de 
acțiuni. Aș aminti trecerea 
unor linii electrice de la 
tensiunea de 15 la 20 kV, a 
căror lungime este de a- 
proape 100 de km. Numai 
pe această cale se vor ob
ține economii anuale în 
valoare de 82 000 kWh. 
Pentru trecerea de la 15 la 
20 kV a liniei electrice 
Turda — Baia de Arieș au 
fost necesare numai două 
zile — timp record. Dar, 
mai bine spus, două zile și 
două nopți de dăruire in 
muncă, de-a lungul a 30 de 
kilometri, distanță pe care 
se întinde această linie e- 
lectrică.

De la Craiova aflăm că

— Ca urmare a străda
niei colectivului, blocul 8, 
de 315 MW. a fost reparat 
și dat în exploatare cu 11 
zile mai devreme față de 
termenul planificat, pro- 
dueîndu-se in plus 67 000 
MWh. După reparație, 
sarcina medie zilnică a a- 
tins 314 MW. ceea ce re
prezintă o creștere de 
34 MW față de sarcina e- 
fectiv utilizabilă înainte 
de reparația curentă. Fină 
la finele anului vom pro
duce suplimentar peste 
200 000 MWh, din care 
190 000 MWh pe bază de 
lignit.

Această frumoasă reali
zare se datorează, în pri
mul rind, formației con
duse de maistrul Petre Io- 
van. ajutat direct de Aurel 
Mitrică. Vasile Ștef, Tra
ian Stamate și îndrumată 
tehnic de către inginerul 
Dumitru Dina.

încheiem aici teleconfe- 
rința de astăzi, cu toate că 
numeroase alte colective 
din ramura energiei elec
trice au ținut să prezinte 
noi succese obținute in 
cinstea alegerilor de la 
9 martie. Prin munca lor 
rodnică și entuziastă, ener
geticienii întăresc votul 
ce-1 vor da pentru dezvol
tarea bazei energetice a ță
rii, în condițiile gospodă
ririi mai judicioase a com
bustibililor și energiei.

Ion LAZAR

Imagini despre ultimele pregâtiri pentru alegeri, realizate ieri de fotoreporterul nostru: în Capitală, la Consiliul popular al sectorului 1 se distribuiau 
materialele de lucru pentru cele 56 secții de votare situate în această zonă; la liceul „Dumitru Petrescu", elevii anului lll-B amenajau secția 

de votare nr. 31 ; la secția de votare nr. 27, din sectorul 8, fuseseră aduse și florile... Foto ; e. Dichiseanu

Scrutării despre actualitatea socialistă a țării

Am venit de mai multe 
ori la Motru, in acest' oraș 
tinăr, care anul viitor își va 
aniversa un deceniu de 

* existență. Am străbătut 
de altfel mereu, In ultimii 
douăzeci de ani, meleagu
rile patriei și de fiecare 
dată am trăit emoția des
coperirii unor mari, aș pu
tea spune, miraculoase 
transformări. Sau, mai 
exact, la începuturi apelam 
la cuvîntul miraculos. Pen
tru că odată cu trecerea 
vremii, nașterea unui com
binat puternic intr-o zonă 
care pină nu demult își 
trăia secularul anonimat, 
apariția peste ■. noapte a 
unui oraș înfloritor, modi
ficarea radicală a unor lo
calități — toate acestea au 
devenit evenimente firești. 
Vă amintiți, desigur, cu 
cîtă curiozitate, cu cită 
emoție a întîmpinat lumea 
întreagă primul zbor al 
omului in Cosmos, premie; 
rele cosmice ! Acum, deși 
în biografia cuceririi Cos
mosului s-au scris doar 
primele pagini. emoția a 
fost deja înlocuită prin in
teresul științific, noțiunile 
de specialitate privind 
asaltul Cosmosului au in
trat in limbajul comun. 
Ceea ce nu înseamnă deloc 
că evenimentele științifice 
de azi nu întrec în comp’e- 
xitate pe cele mai vechi, 
fie ele și cu o vechime de 
numai 10 ani. Psihologia 
contemporanilor a devenit 
insă aptă, intr-un grad mai 
înalt, să receoteze actele 
cele mai spectaculoase ale 
gîndirii, ale cutezanței 
umane în mod normal, ca 
pe niște fante obișnuite. 
S-a diminuat cumva capa
citatea omului de a se 
emoționa ? Nicidecum 1 
Dar emoția a cunoscut ea 
însăși schimbări calitative,

asumîndu-și mai profund 
cunoașterea.

Acest adevăr, purtător 
de semnificații multiple, a 
fost cum o arată tot mai 
evident paginile presei 
noastre — asumat și de 
reporteri. Prețenți acolo 
unde viața ia mari decizii, 
acolo unde omul iși expri; 
mă prin memorabile pagini 
de muncă puterea creatoa
re, „cronicarii la zi“ ai fap
telor omului constructor, 
au renunțat, pare-se, la in
terjecții (semn al unui 
contact empiric cu realita
tea), ‘arătindu-se tot mai 
preocupați de descifrarea 
dimensiunilor exacte ale 
faptelor, de înfățișarea 
cantității reale de efort și 
gindire incorporate in mo
numentele muncii. Aceasta 
nu presupune deloc o de
sensibilizare. ci. dimpotrivă, 
o înarmare a omului cu noi 
și riguroase instrumente de 
percepere a realității. Fap
ta spectaculoasă devine 
tot mai mult, prin frecven
ța producerii ei, faptă obiș
nuită. Evenimentul, spec
taculos altădată prin rari
tatea sa, intră tot mai mult 
azi în zonele cotidianului.

între multele argumente 
concrete în favoarea aces
tor afirmații poate fi evo
cată. avind o mare forță 
de convingere, existența de 
aoroape nouă ani a orașu
lui Motru. Orașul Motru ? 
Acum 15 ani, cind. în sep
tembrie 1960. se bateau pri
mii țăruși la Horăști sau 
pe colinele Leurdei -r 
momentul de debut al unei 
noi și importante exploa
tări miniere — orașul Mo
tru exista poate cel mult in 
imaginația celor cîțiva spe
cialiști — un inginer, trei 
maiștri, o mină de mineri 
— care semnau actul de 
Început al punerii in va-

loare a cărbunelui detectat 
de geologi pe aceste me
leaguri.

Acum, în pragul acestei 
primăveri, cind trecind 
printre blocuri frumoase, 
evoc împreună cu primarul 
orașului, Tănase Lolescu, 
realizările edilitare, demne 
de toată lauda, Motrul se 
propune ca un argument 
expresiv a ceea ce poate 
face omul, liber pe fapta 
sa, în socialism. Uimitor ?

diu al orașului. Pentru bio
grafia Motrului e, intr-un 
fel, o casă istorică. Mai 
trecea pe aici un trenuleț. 
Se mai păstrează gara, și 
ea cit o căsuță țărănească.

După ce s-au deschis ga
leriile noii exploatări mi
niere, aici, in plin cimp, a 
țnceput să se nască orașul. 
Mai intii blocurile Fl, F 2, 
începute în 1963, apoi E 3, 
B 1. A 2. C 3. C 6. Construc
ția a luat amploare în 1966,

locuri : la sfirșitul lui iu
nie o alta cu 300 de locuri. 
Vom mai da in folosință in 
această primăvară un bloc 
de 300 garsoniere. O stație 
de Întreținere auto, cu o 
capacitate de peste 400 de 
mașini, va fi gata în acest 
an. Pe stadionul cu peste 
11 00(1 de locuri — capacita
te aproape egală, deocam
dată. cu populația orașului 
— se vor putea urmări încă

toate acestea au fost gindi- 
te la început. încă de pe 
cind organizația de partid 
din localitate se constituia. 
Eram pe atunci 30 de 
membri de partid. Acum a- 
vem în organizație 3 600 de 
membri de partid. Totul a 
cunoscut aici un ritm ranid. 
Erau, în aceeași perioadă, 3 
ingineri. Sint acum aproape 
100. Nu exista nici un me
dic. Sînt 40. Nici un pro
fesor ; sînt peste 250. A-

Firesc si emotionant
CD

Reportaj de Nicolae DRAGOȘ•Da ! Emoționant ? Da ! Dar 
mai ales firesc ! îl invit pe 
primar, omul care și-a le
gat numele de numele nou
lui oraș, care și-a identifi
cat o parte din viață cu 
însăși viața orașului (că
ruia i-a dedicat de altfel și 
lucrarea . de diplomă) să 
rememoreze citeva din mo
mentele deosebite din ti- 
năra istorie a tinerei loca
lități.

— Cu ce aș putea începe? 
mă întreabă și se întreabă. 
Știu orașul ca pe o carte 
citită de foarte multe ori. 
Știu istoria fiecărui bloc. 
Am trăit și am crescut 
alături de el. Am aici o 
parte din viața mea. con
tribuția mea ca om, ca ce
tățean. Am in oraș tranda
firi,‘tei puși de mină mea. 
O salcie din fața blocului 
in care locuiesc am udat-o 
cu apă.din damigeana. Ce 
era pe aici ? Un cimp, o 
fineață. O singură casă la 
șosea. Se mai păstrează, A 
fost cindva circumscripție 
sanitară. Apoi, primul se

cînd s-a închegat microra- 
ionul 1. A venit la rind 
microraionul 2.

Așa am aiuns in doar 
cîtiva ani la orașul de azi. 
Adică, la cele 3 370 de a- 
partament'e. la cei peste 
13 000 de locuitori. Și la 
școala de cultură generală, 
la liceu, la grupul școlar 
minier (cu 1 750 de elevi, 
numai acesta din urmă), la 
spitalul cu 300 de locuri, la 
cinematograful care poate 
concura cu. multe săli de ci
nema din orașe cu vechi
me. la clubul muncitoresc — 
il cunoașteți, de aici s-a 
transmis o șezătoare a re
vistei literare T V — la 
complexele de' servire a 
populației, la fabrica de 
piine, cu o capacitate de 25 
tone pe zi. la magazine. 
Toate în numai cițiva ani 1 
Și orașul nu stă ne loc. 
Peste o săptămină vom 
inaugura o creșă de 100 de

din acest an întrecerile 
sportive.

Ne oprim mereu. Prima
rul răspunde la salutul u- 
nui miner. Poartă apoi o 
scurtă discuție cu un tinăr 
medic.

— Va începe construcția 
unei- policlinici moderne. 
Vă place orașul ? mă în
treabă.

Răspund afirmativ. Cum 
s-ar putea altfel ?

— Este un oraș-grădină. 
Avem peste 40 ha de flori 
și arboret. în.tretinute in 
mare parte de locatari.

— Care a fost prima stra
dă a orașului ? Cite străzi 
are acpm ?

— Motrul este un oraș fără 
străzi. Doai- o arteră prin
cipală. încolo sint numai 
alei de acces. Minerii fac 
o muncă grea. Cînd' s-a 
proiectat orașul ne-am gin- 
dit si la liniștea, la odih
na oamenilor. Și e bine că

cum cincisprezece ani nu 
exista nici un muncitor in 
zonă. Acum intră în gale
riile de la Horăști. Leurda, 
Ploștina. Rcșiuța. Lupoaia 
peste 7 000 de mineri. Nu 
exista nici, un magazin pe 
atunci. în 1974 s-au vindut 
mărfuri in valoare de peste 
124 milioane lei.

Ce v-aș mai putea spu
ne despre Motru ? Desigur, 
esențialul ! Nu uitați. Mo
trul este un oraș minier. In 
1974. minerii săi au dat tă
rii 5 200 000 tone de cărbu
ne. în 1975 avem planifi
cate 5 400 000 tone. Vom da 
și mai mult. Pentru că ex
ploatările noastre miniere 
sint deținătoare ale unor 
recorduri miniere de va
loare națională.

...Străbatem aleile tină- 
ruîui oraș. Sub un soare lu
minos de primăvară. Ne 
indreptăm spre sala clubu
lui muncitoresc, unde are 
loc întilnirea cu candidatul 
acestei circumscripții elec
torale pentru Marea Adu
nare Națională.

Am privit cu luare amin
te la cei prezenți. Deosebit 
de interesant fenomenul 
acesta, al adaptării la o 
nouă condiție de viată. Cei 
mai multi dintre ..orășenii" 
de astăzi au fost pină mai 
ieri țărani, au locuit în sa
tele din împrejurimi. Mai 
păstrează urme din vechile 
profesii în modul de a se 
îmbrăca, in gesturile pe 
care le fac. Lume diversă 1 
Lingă femeia care n-a re
nunțat la ' broboada . țără
nească. purtată la sărbă
tori. o alta etalează o piep
tănătură modernă, semn al 
aspirației de a concura 
moda lansată în marile sa
loane de coafură. Lingă 
minerul care venit direct 
din schimb n-a apucat 
să-și pună hainele de oraș, 
un altul pare un distins 
profesor universitar. Ni
mic de mirare dacă sub a- 
ceastă înfățișare vei desco
peri pe unul din record
manii bazinului carbonifer.

Un oraș tinăr. un oraș 
aflat încă intr-un viu pro
ces de așezare oferă un 
spectacol inedit. Privindu-i 
pe acești oameni dintre 
care multi au un rol hotă- 
ritor in înscrierea orașului 
Motru intre participanții 
de prestigiu la întrecerea 
socialistă, imi amintesc un 
pasai din lucrarea de di
plomă a lui Tănase Loles
cu. in care demonstra cum, 
intr-o perioadă foarte 
scurtă, populația a parcurs 
drumul de la o structură 
eterogenă spre o semnifi
cativă omogenizare. Pentru 
că aici nu s-a născut nu
mai un oraș nou. ci și oa
meni noi. Minerii cu care 
se consultă adesea prima
rul. ale căror propuneri si 
doleanțe a învățat, dintr-o 
practică a muncii ce nu 
poate da greș, să le asculte 
cu maximum de atenție.

...în sala clubului, un 
vorbitor infățișează realiză
rile obținute de oaihenii 
muncii din'1 localitate, per
spectivele de dezvoltare ale 
orașului, ale intreprinderi- 
lor economice. Cei prezent! 
urmăresc cu atentie. cu în
credere cuvintele care cir
cumscriu in fapt realitatea 
de azi si de miine a tină- 
rului oraș. Cu încredere 
pentru că ..vedeți, aici, 
acum mai puțin de cinci
sprezece ani, era doar un 
cimp. o fineață". Acum, se 
înaltă un oraș in care — ca 
să mai dăm un exemplu — 
elevii învață limbi străine 
într-un laborator fonic, 
construit prin autodotare. 
care poate fi invidiat de 
catedrele de limbi străine 
ale facultăților. Noul oraș 
are. firesc, vocația noului.

— Ce s-ar mai putea 
spune despre Motru ?

— Multe. Aici fiecare om 
are povestea lui. intîmplă- 
rile lui. Unele aparent mă
runte. Asta, la prima ve
dere 1 Toate merită să fie 
cunoscute, in fiecare se 
află un sîmbure de frumu
sețe. Dar mai bine să mai 
veniți pe la noi. Cit mai 
desl'Și, mai ales, nu uitați, 
in 1976 sărbătorim zece ani 
de la declararea prin De
cret al Consiliului de Stat 
a Motrului ca oraș.

— Mulțumesc ! Voi veni I
Astfel m-am despărțit, 

într-o zi de primăvară, de 
un oraș ce s-a născut de 
curînd. aducînd mărturie 
asupra politicii oartidului 
de dezvoltare armonioasă a 
tuturor zonelor țârii, de un 
oraș a cărui înălțare in 
doar citiva ani am privit-o 
cu emoție, cu uimire, și 
totuși ca pe ceva firesc, o- 
bilmuit realităților noastre 
socialiste.

va fi un vot al încrederii și cer
titudinilor.

După cum se știe, platforma po
litică cu care candidații. Frontului 
Unității Socialiste se prezintă la 
alegeri este parte integrantă a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism — și incă in cursul 
amplei dezbateri publice a proiec
telor documentelor Congresului al 
XI-lea, nu numai membrii de 
partid, dar și milioane de alti cetă
țeni ai patriei și-au exprimat de
plina aprobare și adeziune față 
de opțiunile pe care avea să le 
ratifice forumul suorem al co
muniștilor. încrederea în, realis
mul riguros al obiectivelor stabi
lite. in capacitatea poporului nos
tru de a le înfăptui — încredere 
afirmată in nenumărate moțiuni, 
mesaje, telegrame adresate condu
cerii partidului și subliniată din 
nou în aceste zile. cu prilejul 
adunărilor cetățenești din cadrul 
campaniei electorale — iși va tiăsi 
o nouă expresie concludentă 1 in 
votul de la 9 martie — vot al po
porului pentru programul poporu
lui,

în cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară, cetățenească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a | fă
cut o sinteză de ansamblu a des
fășurării campaniei electorale, re- 
levind, ca trăsătură definitorie, 
spiritul profund de lucru, străin 
oricărui feslivism. Această trăsă
tură caracteristică, acest spirit 
practic, concret — exprimînd prin 
esența sa ideea majoră că mate- 
rializareă perspectivelor însorite 
^deschise; de Congresul > al. XI-lea 
nu se realizează de la sine — și-a 
găsit cea mai înaltă expresie in 
însăși desfășurarea marii adunări 
populare din Capitală. în acest sens 
apare semnificativ accentul pre
cumpănitor pus in cuvîntarea se
cretarului general al partidului pe 
analiza aprofundată a sarcinilor 
majore deeurgind din Programul 
partidului pentru fiecare sector al 
vieții economice și sociale, preciza
rea clară nu numai a direcțiilor 
principale spre care se cer concen
trate eforturile in cincinalul 1976 — 
1980, dar și a modalităților practice 
de acțiune in vederea realizării in 
condiții optime a obiectivelor sta
bilite — atît în domeniile industri
ei, agriculturii, activității social- 
culturale și educative, cit și in 
sfera politicii internaționale a 
României. Efectiv, se poate afirma 
cu deplin temei că nu există ca
dru de conducere din economia na
țională, activist de partid și de 
.staț, viitor deputat, nu există sim
plu cetățean care să nu aibă de 
desprins din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu importante în
vățăminte și concluzii privind pro
pria sa activitate.

Miine votăm. în această zi săr
bătorească a democrației noastre 
socialiste ne vom îndrepta spre 
urne însuflețiți de conștiința în
deplinirii unui act de inaltă res
ponsabilitate socială și patriotică. 
Răspunzind Îndemnului mobiliza
tor al secretarului general al parti
dului, vom consfinți prin votul 
nostru programul de muncă și lup
tă al întregului popor pentru reali
zarea strălucitelor perspective în
scrise in Manifestul Frontului U- 
nității Socialiste. Votul de la 9 
martie va marca nu numai opțiu
nea responsabilă, dar și angaja
mentul solemn al milioanelor de 
cetățeni ai României socialiste de 
a transpune in realitate proiectele 
pe care le-am elaborat.

Miine /re prezentăm în fața ur
nelor, cu toții, marea familie so
cialistă a națiunii noastre, cetățe
nii țării, fără deosebire de profe
sie, vîrstă, naționalitate, bărbați 
și femei, uniți prin înțelegerea u- 
nității de interese, prin convinge
rea că realizarea acestora, făurirea 
unei vieți mereu mai bune, mereu 
mai luminoase, mai îndestulate de
pind de munca lor unită. Miine ne 
prezentăm la urne, miine votăm — 
știind că problemele viitoarei le
gislaturi sînt ale noastre, ale tu
turor și că soluționarea lor opti
mă va solicita participarea activă 
a tuturor. De fapt, și de data a- 
ceasta, ca și în campaniile electo
rale trecute, poporul nostru a „vo
tat" pentru politica partidului în
că înainte de alegeri, prin rezulta
te de prestigiu pe frontul realiză
rii cincinalului înainte de termen, 
prin succesele dobîndite in toate 
sectoarele construcției socialiste. 
Prin buletinul de vot introdus in 
urnă ne vom exprima angajamen
tul solemn de a ne consacra in 
continuare, cu și mai multă ener
gie, toate forțele înfăptuirii Pro
gramului partidului, înfloririi pa
triei, făuririi unui nivel înalt de 
prosperitate și civilizație socialis
tă. viitorului fericit al fiecăruia 
dintre noi și al copiilor noștri, 
cauzei socialismului și păcii.

Cu demnitatea de popor liber și 
stăpin absolut al propriilor desti
ne. de ziditor al celei mai inainta- 
te orinduiri din lume, cu încrede
re neabătută in viitorul luminos pe 
care și-l făurește sub conducerea 
partidului, așa pășește poporul 
nostru in fața urnelor. Va fi un 
vot aj marilor aspirații și idealuri 
ce-și vor găsi împlinire, un vot al 
certitudinilor comuniste.
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Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

, Toastul președintelui
Guillermo Rodriguez Lara

(Urmare din pag. I)multă bucurie că, de atunci, poporul ecuadorian a realizat pași însemnați pe calea dezvoltării sale economico-sociale independente. Ca prieteni, ne bucură mult aceste realizări. Doresc să folosesc acest prilej pentru a ura poporului ecuadorian noi și noi succese pe calea dezvoltării sale economico-sociale independente. Știu că la toate aceste realizări dumneavoastră și guvernul dumneavoastră au un rol important — și vă dorim succese tot mai mari în înfăptuirea năzuințelor de bunăstare, independență și prosperitate ale poporului prieten ecuadorian.în cursul scurtei vizite pe care 
o faceți în România veți putea cunoaște unele din realizările poporului român în construcția socialistă. Cu cîteva luni în urmă am sărbătorit împlinirea a 30 de ani de la eliberare. Cu o zi înainte de sosirea dumneavoastră, am sărbătorit, de asemenea, 30 de ani de la instaurarea primului guvern democratic din România. Veți putea cunoaște nemijlocit ce 
a realizat poporul român în această perioadă. Veți putea constata că atunci cînd un popor este stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale poate realiza adevărate minuni.V-am spus, cu cîteva momente mai înainte, că produceam acum 30 de ani circa 280 000 tone oțel ; anul acesta producem 10 milioane tone, iar în 1980 vom produce 18 milioane. Produceam înainte circa 1,5 milioane kWh energie electrică anual ; în acest an producem 58 miliarde kWh. înainte nu produceam aproape deloc îngrășăminte chimice ; acum producem aproape 2 milioane tone îngrășăminte chimice substanță activă. înainte de eliberare nu produceam tractoare ; de asemenea, nu produceam multe și multe utilaje și mașini pe care le fabricăm astăzi.Industria românească produce astăzi de 30 de ori mai mult decît acum 30 de ani. Agricultura, de a- semenea, s-a dezvoltat foarte mult. Totodată, s-au dezvoltat puternic știința, învățămîntul, cultura. Avem astăzi învățămîntul-da 16 ani obligatoriu pentru toți cetățenii țării, care este complet gratuit. Asigurăm din plin cadrele necesare pentru toate domeniile. Cîteva mii de specialiști români lucrează în țări în curs de dezvoltare, iar cîteva mii de studențl și tineri din diferite țări învață în România. Menționez aceasta pentru a arăta preocupările României de a promova larg colaborarea cu țările în curs de dezvoltare. Ducem o politică de largă colaborare Internațională.Noi înșine am fost sute de ani sub dominația străină și am cîști- gat independența prin lupte și jertfe grele. De aceea sîntem așa de fermi în apărarea independenței și suveranității naționale ; de aceea sprijinim activ lupta de eliberare națională a tuturor popoarelor. Știm că nici un popor nu poate fi liber dacă nu este stăpîn pe bogățiile naturale, pe destinele sale. Tot așa știm însă că nici un popor nu este liber dacă asuprește alte popoare, pentru că acasă, în țara lui, este și el asuprit. De aceea, noi acționăm pentru deplina eliberare a popoarelor, pentru egalitatea în drepturi între ' națiuni. Avem încredere fermă în victoria politicii de egalitate și colaborare între popoare.în lume au loc mari schimbări. Raportul de forțe se schimbă în favoarea popoarelor care luptă pentru a fi libere. Politica de forță și dictat nu mai corespunde actualei etape istorice. Popoarele doresc să fie stăpîne și libere pe destinele lor. Se manifestă puternic solidaritatea acestor popoare în lupta împotriva imperialismului, colonialismului șl neocolonialismu- lui. Dumneavoastră veniți de la o conferință unde aceste probleme s-au afirmat cu putere. Cu cinci ani în urmă efa aproape imposibil de gîndit că popoarele care doresc libertatea se vor putea a- firma cu atîta putere în lume, însuși acest lucru demonstrează schimbările mari petrecute în viața internațională.Este adevărat, s-a inaugurat un curs spre destindere, dar acesta este numai la început; mai sînt forțe care se gîndesc la intervenția în treburile altor state, care vor să folosească forța, să a- menințe cu folosirea forței. Toate acestea fac necesară întărirea solidarității tuturor popoarelor pentru a face imposibile asemenea acțiuni în viitor.Țările în curs de dezvoltare, țările mici și mijlocii, țările nealiniate reprezintă astăzi o puternică forță ; acționînd unite, ele pot să impună o nouă ordine economică 

șl politică internațională. Chiar și în țările dezvoltate masele populare, forțele avansate sînt alături de popoarele care luptă împotriva politicii imperialiste și colonialiste. Iată de ce noi avem ferma convingere că viitorul aparține popoarelor care doresc să fie libere și stăpîne pe destinele lor.Sîntem preocupați să înfăptuim securitatea în Europa. S-au realizat succese importante pe această cale la conferința pentru securitate. Totuși, în Europa există astăzi cea mai mare concentrare de forțe militare și de armament, cum nu a cunoscut niciodată istoria. De a- ceea, problemele securității în Europa, ale dezarmării sînt probleme principale nu numai pentru continentul nostru, ci pentru întreaga lume.. Sîntem preocupați de a realiza în Balcani — regiunea unde trăim — relații noi, de colaborare. Dorim ca problema Ciprului să fie rezolvată rapid, pe calea tratativelor pașnice. Dorim ca Ciprul să ră- mînă un stat independent și neutru.Sîntem pentru o soluție politică în Orientul Mijlociu. Considerăm că trebuie făcut totul pentru a se realiza în această zonă o pace trainică și justă, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile o- cupate și să asigure soluționarea problemei palestinenilor, inclusiv a dreptului lor la un stat independent. Este de înțeles că o pace trainică și justă presupune garantarea independenței și suveranității tuturor popoarelor din această zonă.în ce privește Indochina, într-a- devăr, ea nu este aproape de România, dar pacea este indivizibilă. De aceea, noi am sprijinit și ne pronunțăm în mod ferm pentru respectarea Acordurilor de la Paris. Sprijinim lupta poporului din Cambodgia — și sîntem siguri că el va ieși victorios. Ne pronunțăm împotriva oricăror intervenții, din partea oricăror state, în Indochina.Urmărim cu multă satisfacția lupta desfășurată de popoarele A- mericii Latine; Ne bucură faptul că popoarele Americii Latine — de care ne leagă, vechi tradiții, afinități de limbă și originea comună; dar mai cu seamă interesul comun de a ne dezvolta în mod liber — preiau în propriile mîini bogățiile naționale și vor să așeze relațiile cu alte state pe baze noi, de egalitate, de respect, de colaborare. Sîntem siguri că lupta popoarelor Americii Latine va fi victorioasă — așa cum victorioasă va fi și lupta popoarelor din Africa și Asia, de pretutindeni.Iată de ce noi privim cu multă încredere perspectiva dezvoltării unor relații noi în lume. Sîntem convinși că problemele subdezvoltării își vor găsi o rezolvare pozitivă, că, de asemenea, problemele energiei, ale materiilor prime, ale , realizării unui raport just între prețurile produselor industriale și cele ale materiilor prime și agricole se vor soluționa în folosul tuturor popoarelor. Trebuie însă ca la soluționarea tuturor acestor probleme să participe activ toate* popoarele. Este necesar să întărim Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale, să fim fermi în apărarea principiilor independenței, suveranității și neamestecului în treburile interne.Și în cursul' convorbirilor" de astăzi am constatat cu multă satisfacție că popoarele și guvernele noastre, noi înșine privim în a- celași fel căile menite să asigure dezvoltarea independentă și bunăstarea popoarelor noastre. Desigur, căile concrete de activitate sînt diverse în fiecare țară, în fiecare regiune a lumii ; dar principiile păcii, independenței și bunăstării trebuie să fie unice. Sîntem hotărîți să facem totul pentru a contribui la realizarea acestor principii în viața internațională.Doresc să exprim încă o dată convingerea mea. a guvernului, a poporului român că relațiile de colaborare dintre România și Ecuador se vor ridica pe o treaptă superioară, că vizita dumneavoastră va marca un nou moment în dezvoltarea acestei colaborări, ceea ce corespunde intereselor ambelor noastre popoare.Doresc să rog pe toți participan- ții să ridice acest pahar pentru o colaborare trainică între România și Ecuador !Să urăm poporului prieten ecuadorian noi succese în lupta sa pentru independență economică, pentru bunăstare și prosperitate !în sănătatea președintelui poporului ecuadorian, Rodriguez Lara !în sănătatea oaspeților noștri dragi !Pentru pace și colaborare internațională ! (Aplauze),

(Urmare din pag. I)Reîntorcîndu-ne la paginile istoriei — a dumneavoastră veche și plină de tradiții, a noastră, ca și a dumneavoastră, scrisă cu sînge de eroii săi — vom constata existența unor coincidențe : lupta amară, de multe ori cu sacrificii, pentru consolidarea independenței politice, pentru afirmare națională.încep cu mișcarea revoluționară de la 1821. Pentru nobila dumneavoastră patrie, aceasta a fost o expresie a afirmării intereselor naționale ale poporului român. Să ne referim la țara noastră, străbătînd distanțe, trecînd peste munți și peste mări. Să ne situăm în timp, în secolul 18, către sfîrșitul lui. Compatrioți ai noștri, partici- pînd la revoluție și dorind eliberarea de sub colonialism, se unesc la Guayaquil, sub impulsul dorințelor lor de libertate. Apoi, în 1810 a răsunat primul strigăt de independență în America Latină, înăbușit în sîngele precursorilor libertății noastre. Represiunea nu a reușit însă să stingă flacăra libertății dorite. în 1821, revoluția românească în favoarea eliberării poporului. în 1822, independența noastră politică, consacrată în actul de la Pichincha, în urma căruia s-a format republica de astăzi.1848. Revoluția burghezo-demo- cratică. Ideile semănate în 1821 au dat roade minunate pe aceste meleaguri. în această luptă se afirmă unitatea Țărilor Române.1859. Unirea Principatelor Române, sub conducerea patriotică a lui Alexandru Ioan Cuza.Să lăsăm să mai treacă cîțl- va ani pentru republica noas- trji. Să intrăm în anii ’80—’90 și să surprindem istoria în 1895. Dacă transformările dumneavoastră din acea epocă își găsesc originea în actul de la 1848, revoluția noastră, în frunte cu Alfaro, a dus la rezultatele de care și astăzi beneficiem și pe care le recunoaștem.Să sărim peste timp... întîlnim astăzi o Românie în plenitudinea dezvoltării ei sub sistemul dumneavoastră actual ; căutațl să con- struiți o țară potrivit nevoilor poporului român. Faptele la care v-ați referit mai înainte, domnule președinte, vorbesc de rezultatele muncii poporului român în toate domeniile — industrial, agricol, în- vățămînt. Preluînd și dezvoltînd moștenirea înaintașilor, răspun- zînd aspirațiilor națiunii dumneavoastră, lăsați o moștenire mai bună generațiilor viitoare.Și în anii noștri întîlnim coincidențe și date similare ; în 1972, o transformare politică are loc, și în țara noastră, odată cu instaurarea actualului guvern național, revoluționar.îmi exprim plăcerea deosebită pentru vizita pe care o efectuăm în România. Astăzi am început convorbirile cu dumneavoastră, domnule președinte. în cadrul lor, ne-am referit la faptul că în lume există două grupări. Una, a națiunilor și popoarelor puternice, bogate, care au pretins de secole să stăpînească lumea întreagă. Altă grupare — a națiunilor sărace, a popoarelor foarte sărace, măcinate de mizerie, de boli, lipsite de învă- țămînt, de condiții elementare de trai. între aceste grupări există un abis nemărginit. Dar nu totul este negativ. Nu totul este noapte neagră. într-o zi va apărea lumina, lumina dreptății, a rațiunii, a adevărului, a conștiinței de ceea ce poate reprezenta omul.Am declarat în Ecuador, și repet și astăzi, în patria dumneavoastră ; România și țâra mea se manifestă printr-o conduită asemănătoare cu a celorlalte popoare din America Latină, sînt deschise spre prietenie, gata să promoveze programe de cooperare, să dezvolte raporturi reciproc avantajoase, pe baza principiilor care guvernează politica lor internațională. Principii pe care le reamintesc încă o dată, cu convingerea validității lor : egalitate între toate statele de pe pămînt, de la cel mai puternic care dorea să domine celelalte state, pînă la cel mai mic ce făcea efortul să se mențină pe planeta noastră ; respectul sincer pentru viața internă a fiecărui popor ; neamestec în treburile altui stat ; recunoașterea principiului că niciodată forța nu va genera dreptpl, principiu pe care noi *1 preconizăm în mod deosebit; nerecunoașterea teritoriilor dobîn- dite prin forță ; relații cordiale între popoare ; /prietenie dezinteresată ; rezolvarea pașnică a divergențelor, a litigiilor; ajutor prompt în favoarea celor care au nevoie de sprijin ; colaborare care să favorizeze dezvoltarea popoarelor.Pe această bază juridică, pe temelia unor antecedente care prevestesc un viitor foarte constructiv, am inițiat relațiile noastre de prietenie, am promovat programul nostru de cooperare, .am acceptat ajutorul dumneavoastră în domeniul tehnologic. Astfel, delegații formate din compatrioți ai dumneavoastră lucrează deja în țara noastră, activitatea lor dînd roadele pe care noi le așteptam. O cooperare care menține neștirbită structura noastră de stat, suveranitatea noastră națională și libertatea noastră în diferitele ei manifestări, spiritul nostru, fără a a- duce' cel mai mic prejudiciu principiilor noastre, care ne sprijină în afirmarea demnității și onoarei naționale. Noi recunoaștem ceea ce este al dumneavoastră — contribuția generoasă față de patria mea.Mă bucur, domnule președinte, că ați amintit vizita dumneavoas

tră în patria mea. V-am văzut străbătînd străzile noastre, apro- piindu-vă de monumentele istorice și artistice ale capitalei noastre, vorbind cu oamenii, întîlnindu-vă cu studenții noștri, aflîndu-vă în mijlocul muncitorilor noștri, dedi- cînd multe ore convorbirilor dintre noi,- constructive, sănătoase, pentru a asigura rezultate fructuoase în relațiile noastre.Ați făcut, domnule președinte, o trecere în revistă, ați trasat o panoramă a situației în cai e se află lumea de astăzi. Ați spus, pe drept cuvînt, că raporturile dintre popoare cunosc mari schimbări, că apar noi forțe care trebuie să aibă pondere în viitorul umanității. A sosit ceasul ca țările lumii a treia să se unească cu o forță de neoprit. O unire bazată pe rațiune și dreptate. Un motiv l-ați prezentat dumneavoastră : materiile prime. înainte, eu mi-am expus punctul de vedere în legătură cu aceasta. Era o marfă pentru cei puternici, în schimbul căreia ne ofereau fărîmituri ; pentru ca mai apoi să urmeze transformarea în societăți de consum, de risipă și de lux, să apară motive de dezbinare. în schimb, dispre- țuiau sărăcia poporului. în schimb am primit 1a prețuri exorbitante produsele prelucrate ale țărilor industrializate.Dar lumea a treia își face deja auzită vocea. O manifestare a a- cestui fapt este ultima conferință care a avut loc la Alger. Acolo s-a făcut auzit nu glasul unei conștiințe vane, zadarnice, ci vocea dreptății, a unei cereri juste, a- ceea de a nu mai fi niciodată în genunchi, de a rămîne totdeauna în picioare. Adresez o chemare tuturor popoarelor din lumea a treia de a face o cauză comună, măreață. în mod amabil să invităm țările dezvoltate, să discutăm problemele omenirii. Să nu semănăm sămînța distrugerii, a haosului, ci să îmbogățim cîmpurile lumii întregi prin soluționarea problemelor care privesc omenirea. Să punem la dispoziție ceea ce noi posedăm, pentru ca ei să se bucure de aceasta, să corespundă nevoilor lor, dar cu moderație, cu măsură. Niciodată să nu privim peste umăr la cealaltă țară. Știm că nu este o problemă izolată cea care a reunit țările lumii a treia în aceste momente. Există o criză economică a lumii întregi. Cu toții ne aflăm pe aceeași navă, în primejdie de a naufragia dacă nu ne angajăm Ia fel și cu aceeași voință pentru a salva această corabie a lumii,, prin mările agitate ale ambiției, , inegalității, dezechilibrului, nedreptății sociale, ale unei păci fragile, amenințate încă de spectrul războiului și distrugerii.Bine ați spus, în această seară, domnule președinte, că nu poate exista pace constructivă și trainică atîta timp cît cei puternici vor avantaje de pe urma subjugării altora. Să vină lumina speranței, să vină zile mai bune pentru lumea întreagă și să asigurăm creșterea generațiilor viitoare într-o ambianță de pace, de liniște, de con-, viețuire sănătoasă !Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru urările pe care le-ați adresat latino-americanilor și, bineînțeles, poporului nostru. Ecuadorienii, după aproape un secol și jumătate de independență politică, sînt pe punctul de a cu- ■ceri — printr-o luptă crîncenă și grea — a doua independență — independența economică. Fe bună dreptate ați spus că la baza conviețuirii între oameni trebuie să stea recunoașterea dreptului popoarelor de a fi stăpîne legitime ale bogățiilor lor. Petrolul și alte bunuri, cum am mai spus, sînt proprietatea exclusivă a poporului ecuadorian. De aici, atenția și grija noastră de a le gospodări în așa mod încît să constituie o răsplată dreaptă pentru poporul ecuadorian, stăpînul legitim nu numai al acestor resurse, ci și al bunurilor pe care aceste bogății le asigură. Știm foarte bine că, fiind bogății naturale, care nu sînt inepuizabile, trebuie să ne preocupăm cît mai bine de felul cum le utilizăm. Așa cum ați făcut și dumneavoastră. Sîntem, de asemenea, o țară agricolă, așa cum ați fost și dumneavoastră în trecut. Economia noastră este ferm legată de capacitatea agrozootehnică a cîm- purilor noastre. Angajamentul nostru este de a da înapoi poporului ceea ce sîntem capabili să îi oferim din valorificarea tuturor resurselor noastre. Dumneavoastră și guvernul dumneavoastră vă preocupați de bunăstarea poporului, de ridicarea nivelului său de trai. Noi de asemenea ne dedicăm eforturile pentru transformări sociale. Timpul poate fi scurt pentru rezultate imediate în acest domeniu, dar, mulți am, vom depune eforturi în acest scop.Domnule președinte,Domnilor membri ai guvernuluf român,Vă mulțumim cu toată puterea sufletului nostru pentru primirea de care ne-am bucurat și pentru invitația din această seară, pentru urările pe care le-ați adresat poporului nostru.Vă rog să-mi permiteți ca, din- tr-un spirit de reciprocitate, să vă invit ca, împreună cu ecuadorienii prezenți aici, să prezentăm urările și felicitările noastre domnului președinte Ceaușescu ; să toastăm pentru colaboratorii domniei sale ; pentru opera enormă pe care o fac în binele republicii ; pentru viitorul fericit al acestei patrii libere; pentru dumneavoastră, care ați conceput-o ; pentru prosperitatea nobilului popor român ; pentru măreția patriei sale !
In sănătatea tuturor I (Aplauze).

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Președintele Guillermo A. Rodri

guez Lara a făcut, vineri după-amia- 
ză, la Palatul Republicii, o vizită 
protocolară președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ștefan Vol-

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)

relații interstatale, a unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

Ceremonia sosirii are loc pe aero
portul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării sînt arborate drapelele 
de stat ale României și Ecua
dorului, care încadrează portre
tele președintelui Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Guillermo A. Rodri
guez Lara. Pe mari pancarte se află 
înscrise urările : „Bun sosit în Re
publica Socialistă România Exce
lenței Sale domnului general de 
brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara, 
președintele Republicii Ecuador !“, 
„Să se dezvolte continuu relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Ecuador, în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in lume !“.

La ora 12,50, aeronava preziden
țială, escortată de reactoare ale for
țelor noastre armate, a aterizat.

In întîmpinarea oaspetelui au ve
nit președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășii 
Ștefan Voitec, Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Gheorghe Cioară, Gheor
ghe Oprea, Ion Pățan, Gheorghe Ra
dulescu, Ion Ioniță.

Erau de față membri ai gu
vernului, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali, ziariști. Erau 
prezenți ambasadorul României la 
Quito și ambasadorul Ecuadorului 
la București.

La coborirea din avion, președin
tele Guillermo A. Rodriguez Lara 
este salutat cu cordialitate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu., Cei doi șefi 
de stat își string miiniîe cu căldură.

Președintele ecuadorian prezintă 
șefului statului rt>mân persoanele 
oficiale care îl însoțesc : dr. Antonio 
Josă Lucio Paredes, ministrul rela
țiilor externe, contraamiralul Luis 
Salazar Landeta, ministrul resurselor 
naturale și energetice, Jaime Mon
cayo Garcia, ministrul finanțelor, ge
neral de brigadă de aviație Jorge 

La aeroportul Otopeni, ca și de-a lungul traseului spre oraș, cei doi conducători de stat sînt intimpinați cu deo
sebită căldură de către cetățenii Capitalei

tec, Manea Mănescu, Ion Pățan și 
lob Ioniță.

Oaspetele a fost insotit de dr. An
tonio Josă Lucio Paredes, contraami
ralul Luis Salazar Landeta, Jaime 
Moncayo Garcia șl Jorge Izurieta 
Iturralde.

Izurieta Iturralde, șeful Comanda
mentului comun al forțelor armate, 
dr. Teodoro Bustamante Mufioz, am
basador, consilier in Ministerul Re
lațiilor Externe, Miguel Antonio 
Vasco, ambasador, director general 
al protocolului din Ministerul Rela
țiilor Externe, Luis Maldonado Ta
mayo, ambasador, consilier, dr. Gon
zalo Paredes Crespo, ministru con
silier. ,

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori.

In continuarea ceremoniei, o gardă' 
militară prezintă onorul. Sînt into
nate imnurile de stat ale Republicii. 
Ecuador și Republicii Socialiste 
România. în semn de salut, se trag 
21 salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și. 
Guillermo A. Rodriguez Lara trec in 
revistă garda de onoare.

Sînt prezentați' apoi șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești și persoanele oficiale române 
venite la aeroport.

Depunerea unei coroane 
de flori

Președintele Republicii Ecuador, 
general de brigadă Guillermo A. Ro
driguez Lara, a depus, în cursul 
după-amiezii, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

împreună cu șeful statului ecua
dorian s-au aflat persoanele oficiale 
care îl însoțesc în vizita pe care o 
face în țara noastră.

La. solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării naționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membrii mi

Cei doi șefi de stat s-au întreținut 
într-o ambianță de caldă cordialitate 
și prietenie, ce caracterizează relațiile 
dintre țările și popoarele noastre.

(Agerpres)

Ceremonialul se încheia cu defila
rea gărzii de onoare.

Numeroși locuitori al Capitalei 
participă cu entuziasm la revederea 
prietenească dintre cei doi șefi de 
stat, fac o călduroasă primire 
solului poporului ecuadorian. în a- 
plauzele mulțimii, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Guillermo A. Rodriguez 
Lara. iau loc într-o mașină escortată 
de motocioliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspetelui.

în Capitală, de-a lungul, traseului 
"împodobit cu drapelele de stat ale 

celor două țări, numeroși bucureștenl 
ovaționează pe cei doi președinți, 
aclamă pentru prietenia româno- 
ecuadoriană, exprimînd deplina 
satisfacție a poporului nostru față de 
noua întîlnire dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Guillermo A. Rodriguez Lara, întîl
nire menită a servi intereselor po
poarelor român și ecuadorian, cauzei 
colaborării, înțelegerii și păcii în 
lume.

(Agerpres)

siunii române atașate pe lîngă pre
ședintele Ecuadorului, generali șl 
ofițeri superiori.

La sosire, pe platoul din fața mo
numentului, o. gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Ecuador. 
După depunerea coroanei de flori, 
asistenta a păstrat un moment de re
culegere. A fost vizitată apoi ro
tonda monumentului.

în încheierea ceremoniei, președin
tele Guillermo A. Rodriguez Lara a 
primit defilarea 'gărzii de onoare.

(Agerpres)
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ANGAJAMENTUL FEMHLOR DIN ROMANIA LA 8 MARTIE:

Telegrama adresată Comitetului Central a! Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Consiliul Național al Femeilor
Milioanele de femei din România socialistă — mun

citoare. țărănci. intelectuale, fără deosebire de națio
nalitate — folosesc prilejul zilei de 8 Martie. Ziua 
internațională a femeii, pentru a vă asigura pe dum
neavoastră. conducătorul iubit al poporului român sl 
al partidului nostru, de adînca lor recunoștință pentru 
viața liberă, demnă, fericită pe care o trăiesc astăzi 
ca cetățene egale in drepturi si îndatoriri, de hotărârea 
lor fermă de a contribui, cu întreaga putere de muncă 
și capacitate creatoare, la efortul general al poporului 
în vederea traducerii in viață a Programului partidu
lui, a tuturor hotărîrilor de importanță istorică adop
tate de Congresul al Xl-lea al partidului.

Femeile din orașele și satele tării întîmpină alegerile 
de deputati în Marea Adunare Națională si în consi
liile populare, important eveniment politic, cu noi și 
însemnate succese în îndeplinirea sarcinilor planului 
pe anul acesta. în vederea realizării actualului cincinal 
înainte de termen și a creării premiselor pentru tre
cerea la înfăptuirea Directivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării în perioada 1976—1980.

Conștiente de exigentele pe care le ridică actuala 
etapă de dezvoltare a societății, femeile vor contribui 
cu, răspundere sporită. în calitatea lor de soții si

mame, la educarea si instruirea copiilor si tinerilor în 
spiritul înaltelor idealuri ale partidului, ale eticii si 
echității socialiste pentru ca aceștia să continue cu 
succes opera de construcție comunistă a patriei.

Sărbătorim acest 8 Martie într-un cadru internațio
nal mai bogat în evenimente și răspunderi, anul 1975 
fiind declarat An internațional al femeii. Militind. îm
preună cu întregul popor, pentru înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului, femeile din patria 
noastră manifestă cele mai calde sentimente de prie
tenie față de femeile din toate țările socialiste. își 
exprimă solidaritatea activă cu lupta femeilor din în
treaga lume pentru drepturi sociale vitale, pentru o 
viată liberă și demnă, pentru independentă națională, 
pace și colaborare, pentru fericirea căminelor si a co
piilor.

Femeile din patria noastră vă asigură pe dumnea
voastră, Comitetul Central al partidului că își vor 
spori tot mai mult aportul în cadrul efortului uriaș 
al întregului popor pentru construirea viitorului său 
fericit, pentru ridicarea bunăstării sale materiale si 
spirituale la nivelul exigențelor civilizației socialiste, 
pentru pace și prosperitate în lume.

0 Martie, Ziua Interna
țională a femeii, pe care o 
sărbătorim în fiecare an, 
este mai mult decit un pri
lej de omagiere a femeilor. 
Este recunoașterea publică 
a valorii reale și rolului 
atit de important pe care-1 
îndeplinesc în societate ca 
participante active la în
treaga viată economică, po
litică și socială a țării, că 
făuritoare, alături de băr
bați, a noii orânduiri so
ciale, ca mame și soții.

In perspectiva marilor 
succese obținute de po
porul nostru sub conduce
rea Partidului Comunist 
Român, a bilanțului pentru 
care alegerile de miine 
constituie un fericit prilej, 
apare cu deosebită preg
nanță schimbarea radicală 
care a intervenit în condi
ția femeii din societatea 
noastră în anii socialismu
lui. O întreagă epocă isto
rică a fost străbătută — de 
la inegalitatea economică, 
din trecut, de la deprecie
rea instruirii culturale, de 
la reducerea la rolul de au
xiliar al bărbatului și pînă 
la situația de astăzi a fe
meii, deplin egală în drep
turi cu bărbatul, exercitînd 
profesiuni dintre cele mai 
calificate și bucurîndu-se 
de cele mai largi posibili
tăți de a-și manifesta per
sonalitatea și aptitudinile.

Această imensă schimba
re, una din prefacerile re
voluționare cele mai adinei 
din societatea noastră, a 
fost posibilă numai și nu
mai datorită politicii Par
tidului Comunist Român, 
spiritului său consecvent 
revoluționar si democratic. 
Femeia muncitoare sau 
tehniciană de înaltă califi
care, femeia-inginer, me
dic, profesoară sau om de 
știință, femeia-activist ob
ștesc au devenit prezențe 
obișnuite în' viața noastră 
socială. înconjurate de sti
mă și prețuire pentru com
petenta și hărnicia' lor.

In etapa actuală, cînd în
făptuirea mărețului Pro
gram al partidului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate soli
cită mobilizarea întregului 
potențial uman, a tuturor 
energiilor națiunii noastre, 
atragerea tot mai activă 
a femeilor Ia activitatea 
economică, politică, socia
lă reprezintă, mai mult 
ca orieînd. nu numai o 
problemă de echitate socia
lă și de umanism, ci o ne
cesitate obiectivă. După 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. . „în societatea 
noastră socialistă, femeile 
ocupă un loc important ; 
ele au adus și aduc o con
tribuție considerabilă in 
toate sectoarele de activita
te, munca și creația lor sint 
încorporate în tot ceea_ ce 
am realizat și realizăm. 
Nici nu se poate concepe, 
nici nu se poate vorbi 
despre construcția socia
lismului, despre înfăp
tuirea programului de dez
voltare a tării fără parti
ciparea activă în întreaga 
viafă socială a femeilor".

Preocupările partidului 
pentru a asigura valorifi; 
carea mereu mai largă 
a uriașului potențial de

energie constructivă, price
pere și devotament al fe
meilor în opera de con
strucție socialistă și-au gă
sit o vie expresie în hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973. în ansamblul 
măsurilor ce au fost adop
tate pe baza acestei ho- 
tăriri.

Este îmbucurător să con
statăm, cu prilejul acestei 
zile festive, că măsurile 
luate în ultimii ani în spri
jinul femeii în calitatea ei 
de cetățean, de om al mun
cii, de gospodină și de 
mamă își vădesc din plin 
influența pozitivă. își gă
sește o tot mai largă înțe
legere ideea că promovarea 
femeilor nu este o proble
mă de hazard sau bună
voință, ci o linie de con
duită. o cerință decurgînd

îndeplinirii îndatoririlor 
familiale, ca mame și edu
catoare ale copiilor, cu în
treaga activitate a statului 
pentru ocrotirea maternită
ții. Astfel, o considerabilă 
dezvoltare a cunoscut re
țeaua instituțiilor de ocro
tire și îngrijire a mamei și 
copilului — numai în anul 
1974 au fost date în folo
sință 19 000 locuri în gră
dinițe și cămine de copii, 
21 000 în creșe — în cinci
nalul viitor urmînd / să 
se asigure satisfacerea com
pletă a necesităților în acest 
domeniu. Au fost legiferate 
măsuri sociale privind în
lesnirea condițiilor de mun
că ale femeilor gravide, 
concediul plătit de materni
tate, ca și cel pentru îngri
jirea copiilor bolnavi. Alo

Hărnicia, elanul, 
spiritul gospodăresc 
a femeilor—avuție 
inestimabilă a patriei
din concepția și politica 
partidului, care se materia
lizează prin atragerea tot 
mai amplă a femeilor in 
sfera activității productive 
— un document al O.N.U. 
recent publicat arăta că 
România se situează pe 
primul loc din lume în ce 
privește participarea activă 
a populației feminine la 
viata economică (64 la sută 
din totalul femeilor) — 
prin măsurile luate pen
tru continua ridicare a 
pregătirii si calificării pro
fesionale. prin încredin
țarea unora din cele mai 
înalte posturi de con
ducere socială, în între
prinderi și cooperative a- 
gricole, în institute de cer
cetări, în aparatul de par
tid și de stat. Numărul ma
re de femei prezente pe 
listele de candidați ale 
Frontului Unității Socia
liste în alegerile de mîine 
ilustrează grăitor preocu
parea stăruitoare a parti
dului de a asigura partici
parea tot mai activă a fe
meilor la întreaga viață 
politico-socială a țării, la 
organizarea și conducerea 
operei de gospodărire a o- 
rașelor și satelor.

Creșterea gradului de 
angajare a femeii in acti
vitatea economico-socială 
se conjugă cu îmbunătăți
rea continuă a condițiilor

cațiile de stat pentru copii 
au cunoscut în ultimii ani 
sporiri succesive.

Un întreg ansamblu de 
măsuri, de la extinderea 
prestărilor de servicii pînă 
la diversificarea forme
lor de alimentație pu
blică, ilustrează grija pen
tru ușurarea muncii fe
meilor în gospodărie și 
asigurarea timpului necesar 
atit lărgirii propriului lor 
orizont cultural și profesio
nal. cit si educării copiilor.

Este cunoscută impor
tanța excepțională pe care 
o acordă partidul proble
melor educației, formării 
morale a omului nou. sint 
cunoscute importantele sar
cini încredințate scolii, tu
turor instituțiilor edu
cative ale societății. Dar 
nici unul din aceștia nu 
pot înlocui nobila activitate 
educativă a mamei. Tre
buie. de aceea, făcut totul 
pentru ca femeia-mamă să 
dispună de cele mai bune 
condiții de a-si exercita a- 
cest rol, sădind în conștiin
ța copiilor cele mai înain
tate virtuți morale, trăsătu
rile de cinste si adevăr, 
curaj si dreptate, cultivînd 
din țragedă tinerețe res
pectul fată de muncă, spi
ritul de economie, de răs
pundere socială.

Toate marile (Obiective 
care stau în fata societății

noastre — de la asigurarea 
forței de muncă cu o cali
ficare superioară, necesita
tă de procesul impetuos al 
industrializării, pină la 
fructificarea rezervelor a- 
griculturii. in care femeile 
au o pondere însemnată, si 
de la perfectionarea activi
tății gospodăresc-edilitare 
la orașe și sate pînă la o- 
pera de educare în spiritul 
eticii si echității socialiste 
— toate presupun aportul 
însuflețit si amplu al mi
lioanelor de femei. Tocmai 
de aceea, asa cum se sub
liniază în Programul parti
dului. este necesar ca fe
meile să se afirme și in 
perioada următoare „ca o 
forță remarcabilă a con
strucției socialiste si comu
niste. aducindu-și contribu
ția tot mai însemnată la 
dezvoltarea producției ma
teriale si spirituale, la for
marea si educarea tinerelor 
generații, la progresul so
cial multilateral al tării".

Milioanele de femei din 
țara noastră consacră în
treaga lor capacitate de 
muncă, energia, price
perea, spiritul lor gos
podăresc înfăptuirii Pro
gramului partidului și a 
Directivelor știind că a- 
ceasta — odată cu ridicarea 
patriei pe trepte tot 
mai înalte de progres, ci
vilizație si bunăstare — va*' 
determina și o considera
bilă îmbunătățire a condi
țiilor lor de muncă si de 
viată, va permite afirma
rea mai largă a aptitudini
lor si talentelor lor. va asi
gura o viată tot mai îmbel
șugată si fericită familiilor.

Femeile din România, 
dînd o înaltă prețuire vieții 
noi de care se bucură, sint 
solidare cu lupta tuturor fe
meilor din lume pentru ma
rele ideal comun al unei 
păci trainice, pentru secu
ritatea și liniștea căminelor, 
cu mișcările femeilor care, 
trebuind adeseori să înfrun
te condiții vitrege, militea
ză pentru egalitate în drep
turi, pentru demnitate 
și o viață mai bună. Con
știente de forța solida
rității internaționale, fe
meile din țara noastră mul
tiplică și adincesc legăturile 
cu organizațiile de femei 
din țările socialiste, din sta
tele care pășesc pe calea 
dezvoltării independente, cu 
femeile din toate țările 
lumii, în marele efort al 
tuturor forțelor înaintate 
ale omenirii pentru pace 
și destindere, pentru res
pect intre națiuni.

Cu aceste convingeri si 
sentimente este sărbătorită 
anul acesta în patria noas
tră Ziua femeii. Nenumă
ratelor dovezi ale atașa
mentului fată de partid, ale 
adeziunii unanime la mă
rețul program comunist pe 
care le constituie rezulta
tele în muncă pe toate 
fronturile construcției so
cialiste, femeile din pa
tria noastră le vor adăuga 
votul lor de mîine dat 
Frontului Unității Socia
liste — vot pentru dreptu
rile și demnitatea lor, 
pentru fericirea familiilor 
și viitorul luminos al co
piilor.

Sint tot mai rriulte acele sec
toare de activitate economică și 
social^ în care femeile se afir
mă datorită competenței profe
sionale și devotamentului cu 
care se consacră muncii. în ima
ginile de mai sus vă prezentăm 
cîteva din sutele de mii de fe
mei cărora astăzi le închinăm 
un fierbinte omagiu. De sus în 
jos : Aurelia Gheorghevici, țe
sătoare la întreprinderea de 
stofe de mobilă ; Ecaterina 
Pîrligras, cercetătoare la Insti
tutul de cercetări pentru indus
tria electrotehnică ; Maria Nea- 
ț?u, muncitoare la „Automatica** ; 
Felicia Băluică, profesoară, di
rectoare adjunctă a liceului 
„Gh. Lazăr“ ; Ioana Cicotti, in
giner chimist, și Veronica Du
mitrescu, medic la spitalul 
Panduri.

Foto : S. Cristian

anifestări cu prilejul zilei de 8 Martie
Sala Casei de cultură a sindicate

lor din Pitești a găzduit vineri o a- 
dunare festivă dedicată „Zilei inter
naționale a femeii", cu care prile] 
a fost evocată semnificația zilei de 
8 Martie in contextul realizărilor ob
ținute de femeile argeșene în cinstea 
zilei lor și a alegerilor de la 9 mar
tie. In continuare a fost prezentat 
un spectacol cultural-artistic omagi
al, la reușita căruia și-au dat con- 
cursul un grup de actori de la Tea
trul „Alexandru Davila" din Pitești 
și formații artistice de amatori din 
întreprinderi și instituții. Adunări 
festive, urmate de programe artis
tice au mai avut loc și la casele de 
cultură, din orașele Cimpulung-Mus- 
cel, Curtea de Argeș, Topoloveni, 
Costești, în timp ce la căminele cul
turale din cele 94 comune argeșene 
au fost prezentate expuneri pe tema 
„Rolul femeii în viața social-politi- 
că a României socialiste".

☆
Vineri, în holul noului Teatru de 

stat din Tg. Mureș a avut loc verni
sajul unei interesante expoziții sub 
genericul : „Femeia în arta fotografi
că". Cele peste 70 de imagini alb-ne- 
gru și color prezintă o suită de sec- , 
vențe revelatoare despre participa
rea tot mai susținută a femeii la ac
tivitatea șocial-economică a tării.

Sub genericul „Femeia — mamă 
și soție", la Casa prieteniei din_ Bra
șov a avut loc vineri o seară de 
poezie dedicată zilei de 8 Martie. La 
casele de cultură și la așezămintele 
din județ a avut loc o suită de ma
nifestări politico-educative și cultu- 
ral-artistice consacrate aceluiași e- 
veniment printre care : o dezbatere 
avind ca subiect „Creșterea rolului 
femeii în etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate", la 
clubul „Electroprecizia" din Săcele, 
un medalion „Chipul mamei oglin; 
dit in literatură", la Casa de cultura 
din Zărnești.

★
„Sucevencele — participante active 

la întrbaga viață socială a județu
lui" se intitulează fotogazeta editată 
de Comitetpl județean Suceava al 
femeilor în preajma zilei de 8 Mar
tie. înscriindu-se în larga paletă de 
tipărituri publicate în sprijinul mun
cii politice de masă din actuala cam
panie electorală, fotogazeta ilustrea
ză prin intermediul imaginilor și 
cifrelor comentate contribuția deo
sebită a femeilor de pe meleagurile 
Țării de Sus la înflorirea acestui 
străvechi colț al patriei.

(Agerpres)

„PATRIE, CREDINȚA MEA"
Sub genericul „Patrie, credința 

mea" s-a desfășurat, timp de două 
zile, pe scena Casei de cultură din 
orașul Năsăud. a 7-a ediție a re
uniunii corale „Doina someșeană", 
amplă manifestare cultural-educa- 
tivă tradițională. Programul ac
tualei ediții a cuprins un bogat 
program de cintece despre partid, 
cintece patriotice și revoluționare, 
precum și prelucrări de piese fol
clorice. interpretate de 17 formații 
corale ale caselor de cultură si că
minelor culturale din județele Bis- 
trița-Năsăud, Cluj, Mureș, Sălaj și 
Suceava. (Ion Anghel).

TREI EXPOZIȚII SĂLĂJENE
La sediul caselor alegătorului din 

Crasna, Jibou și Cehu Silvaniei a 
avut loc vernisajul unor expoziții 
„Dezvoltarea Sălajului in pas cu 
țara" prezintă realizările obținute 
de oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri în anii actualului cinci
nal. Expozițiile „Grafică româneas
că contemporană" și „Pictura româ
nească contemporană" înmănunchea
ză 23 de lucrări semnate de Lucia 
Piso. Sima Paul. Mircea Vremir și 
Fiilop Andor. organizate de Muzeul 
de istorie și artă din Zalău. (Gheor- 
ghe Rusu).

„OMAGIU FEMEII"
In localitățile din județul Mehe

dinți, in intîmpinar<fe zilei de 8 
Martie au avut loc numeroase 
manifestări. La întreprinderea 
textilă „Cazanele" din Orșova 
s-a organizat o masă rotundă

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a 
in treapta I de liceu

Continuăm să răspundem scrisori
lor prin care cititori ai ziarului nos
tru solicită informații referitoare la 
principalele evenimente incluse în 
calendarul școlar din anul acesta. Cu 
privire la admiterea absolvenților 
clasei a VIII-a în treapta I de liceu, 
direcția de specialitate din Ministe
rul Educației și învățămîntului ne-a 
comunicat următoarele :

Normele de înscriere tn treapta I 
de liceu au fost transmise inspecto
ratelor școlare, care le-au adus la 
cunoștința școlilor. Pentru înscrierea 
în treapta I de liceu, așa cum pre
văd aceste norme, nu se organizează 
concurs de admitere. înscrierea se 
face pe bază de cerere. Numai la 
acele licee la care numărul candida- 
ților va fi mai mare decît numărul 
locurilor, departajarea candidaților 
se va face pe baza unor lucrări scri
se de verificare a cunoștințelor pre
văzute în programele clasei a VIII-a, 
în funcție de tipul și profilul liceu
lui, la două obiecte :

— matematica și, la alegere. limba 
română și fizica (chimia, în funcție 
de profil) la LICEE INDUSTRIALE 
ȘI ECONOMICE ;

— matematica șl, la alegere, limba

română sau științele biologice (fizica, 
în funcție de profil) la LICEELE A- 
GRICOLE ȘI SILVICE ;

— matematica și. la alegere, limba 
română, fizica sau chimia la LICE
ELE SANITARE ;

— limba română și matematica la 
LICEELE REALE, UMANISTE ȘI 
PEDAGOGICE.

La liceele șl secțiile cu predarea 
în limbile naționalităților conlocui
toare se adaugă și o probă de limbă 
și literatură maternă.

Probele de cunoștințe, organizate 
acolo unde va fi cazul, se vor desfă
șura in zilele de 29 și 30 iunie.

Promovați! clasei a VIII-a pot opta 
pentru unele tipuri de licee din alte 
județe, și anume : pentru liceele 
real-umaniste din județele limitrofe, 
dacă unitățile respective sînt mai a- 
propiate de domiciliul candidaților ; 
pentru liceele economice și agricole 
din județele limitrofe ; pentru liceele 
industriale, silvice, sanitare, de artă, 
real-umaniste. cu predare intensivă 
a limbilor străine, precum și pentru 
clasele cu program de educație fizi
că. înscrierea se poate face indife
rent de localitatea de domiciliu.

r~ "I

E greu de știut cîte fete cu 
numele Zamfira vor vota mîine 
pentru prima dată. Pe una însă 
o cunoaștem sigur. O cheamă 
Zamfira Iorga și e muncitoare 
la întreprinderea de rulmenți 
din Bîrlad. Chiar miine, 9 mar
tie, împlinește 18 ani. Din gră
dina bucuriilor acestei primă
veri, Zamfira culege mîine trei 
flori : una pentru că devine ma
joră, una pentru că votează pri
ma dată și alta pentru că a 
terminat cu calificativul foarte 
bine ucenicia la locul de mun
că și intră definitiv în marea 
familie a muncitorilor. Trei flori 
din buchetul unui viitor și mai 
infloritor 1

Acum, la început de martie, loca
tarii cartierului Titan își răsfață pri
virile cu un plăcut peisaj de vară. 
La numai cîțiva pași de ultimele 
blocuri, de pe bulevardul Ion Șulea, 
se întinde pe o suprafață de 8 ha o 
imensă cupolă de sticlă. Sint serele 
de legume ale Cooperativei agricole 
de producție Dudești. Dincolo de a- 
cestea. în valea rîului Dîmbovița, se 
află complexele de sere Popești-Leor- 
deni și Vitan, unde vara s-a stator
nicit pe o suprafață de 203 ha. Sînt 
marile „combinate" care produc la 
scară industrială trufandale — roșii, 
castraveți, verdețuri, varză, salată — 
care de cîțiva ani se găsesc continuu 
pe piață. Și pentru a ne face o ima
gine mai exactă despre importanța 
economică a acestor imense grădini, 
construite din metal și sticlă, este su
ficient să spunem că in ele se produc 
două recolte pe an și numai de pe 
un hectar se recoltează, în medie, 
cite 125 tone tomate sau 200 tone cas
traveți la un singur ciclu de produc
ție. Dintr-un calcul sumar rezultă că, 
numai' dintr-o singură recoltă, se 
obțin circa 2 500 tone tomate sau 
4 000 tone castraveți.

In ultimii ani s-a creat în jurul 
Capitalei un puternic bazin legumi
col în sere și cimp, care asigură 
circa 50 la sută din necesarul de con
sum al bucureștenilor. Zona afectată 
acestor culturi fiind limitată, o aten
ție deosebită acordă legumicultorii 
sporirii neîntrerupte a producțiilor 
la hectar. Dacă în 1971 se obținea, în 
cooperativele agricole, o producție 
medie de 7 314 kg. în 1974 s-a ajuns 
la 20 680 kg. Cu alte cuvinte, posibi
litățile de sporire a recoltelor sînt 
departe de a fi epuizate. Firește, a- 
ceastă rodpicie mereu tot mai bo
gată a pămintului este, în primul 
rind. rezultatul hărniciei și priceperii 
oamenilor care-1 lucrează.

Grădina de legume a cooperatori
lor din Dudești a cunoscut o amplă 
dezvoltare. Din cartierul Titan in
trăm în seră, unde plantele legumi
cole se dezvoltă in condiții bune, ca 
în plină vară. Plantele de tomate au 
ajuns pînă la brîu, sînt viguroase și 
gata să rodească. Intr-un alt com
partiment : vrejii de castraveți plan
tați pe baloți de paie au început să 
rodească și au aoărut în magazine. 
După aprecierea inginerului-șef. Flo
rian Ciurel, acum, în martie, vor a- 
părea și tomatele.

Cooperatorii din Dudești au îm
brățișat și ei, cu multă pasiune, a- 
ceastă îndeletnicire — grădinăritul, 
ocupind astăzi un loc de frunte prin

tre legumicultorii din bazinul Capi
talei. Anul trecut, ne spunea ing. 
Constantin Vasilescu, președintele 
cooperativei agricole, s-a realizat din 
legumicultura un venit de 7,7 milioa
ne lei și un beneficiu de 2 milioane 
lei. Anul acesta, numai la verdețu- 
rile semănate printre culturi și de-a 
lungul căilor de acces s-a obținut, 
pînă acum, un beneficiu de 150 000 
lei. Și mai există cantități importan
te de valorificat.

Din Dudești. traversînd orașul, ne 
oprim la cooperativa din Otopeni. 
Aici am întîlnit în seră pe inginera 
Pia Pevoș. șefa de fermă. La tempe
ratura verii, plantele se dezvoltă în 
condiții bune pe o suprafață de circa 
4 ha : de altfel, unele au început să 
rodească. Pe această mică „insulă" 
de verdeață, cooperatorii lucrează cu 
multă îndemînare ; este o muncă 
migăloasă, pretențioasă, dar care le 
aduce an de an satisfacții tot mai 
mari. Legumicultura și. îndeosebi, 
producția din sere au o pondere în
semnată în activitatea economică a 
unității. Anul trecut, numai din va
lorificarea producției obținute în 
sere s-a încasat un venit de 4,7 mi
lioane lei. Si acest lucru nu e în- 
timplător. Fiecare palmă de pămint 
este folosită cu multă pricepere și 
chibzuință, în așa fel îneît să se ob
țină producții și venituri maxime. 
Pe sol. printre conductele de apă și 
căldură, sînt plantate verdețuri — 
salate, ceapă verde, mărar, pătrunjel 
și altele. Un compartiment al sere
lor este destinat culturii de flori — 
garoafe și frezii — mult solicitate de 
cumpărători în perioada de început 
de an sau acum, de 8 Martie, de ziua 
femeii. Pămîntul de sub cupola de 
sticlă și .oțel, .lucrat cu dragoste . de 
oameni harnici și pricepuți, se do
vedește a fi astfel un nesecat izvor 
de venituri pentru membrii coopera
tori și o bogată sursă de aprovizio
nare cu legume proaspete a popu
lației.

După cum se știe. Capitala este 
.unul din marii consumatori de legu
me în stare proaspătă ai țării ; ca 
atare, unitățile agricole din jurul ei 
trebuie să acorde în continuare o 
importanță și mai mare acestei va
loroase ramuri de producție agricolă, 
pentru ca prin muncă și pricepere să 
asigure cantități și sortimente tot 
mai multe de legume pentru popu
lația Bucureștiului.

FI. CEAUȘESCU 
D. TÎRCOB

Vă mal amintiți de......Firicel
de relon". șlagărul de acum 15 
ani ? Era „tors" .pe note muzi
cale primul fir de relon tip 
covor, rod al iscusinței cercetă
toarelor chimiste de la Săvi- 
nești.

— Acest — pe vremea aceea
— unicat al economiei naționa
le, ne spune inginerul cercetă
tor Maria lonescu, Erou al Mun
cii Socialiste, era — și a rămas
— marea noastră dragoste, și 
mindrie, si pasiune...

— $i cam cit măsoară acest 
firicel ?

— Dacă ar fi să înconjoare 
Pămîntul pe la Ecuator, l-ar în
conjura de peste 260 de ori.

— Și mai concret ?
— Mai concret, din firicelul 

„tors" de fetele noastre 
face un covor multicolor 
ar acoperi peste 3 000 000 
metri pătrati.

O invitație tentantă pentru un 
nou șlagăr, care să facă măcar 
odată înconjurul Pămintului !

s-ar 
care 

de

„Fie-i îngăduit unei femei șl | 
mame (am trei copii) să aducă, 
și pe această cale, omagiul ei I 
unei alte femei : doctoriței Au- I 
rora Stanciu, de la Clinica de 
neurochirurgie din Iași. Deși șo- j 
țul meu a fost internat în spi
tal în stare gravă, numai iscu- 1 
sința, doctoriței Stanciu în tim- I 
pul operației extrem de dificile 
pe care i-a efectuat-o. și numai I 
încurajările ei făcute — aș zice, ■ 
cu un deosebit „tact pedagogic" I 
— l-au salvat și l-au redat a- 
cum familiei, societății. Cînd 
copiii I-au văzut întors după 
trei luni de spitalizare mergînd I 
drept și singur, pe picioarele lui ■ 
(și nu sprijinit în cîrjă și de t 
alții), au plîns, pur și simplu, de 
bucurie". I

10,00 Inscripții pe celuloid (filme 
documentare).

10.20 „Partidul meu, credința 
meâ...“.

11,05 Biruit-au gîndul...
11.35 Film artistic : „Aleargă re

pede, aleargă liber".
13,10 Ilustrate de demult si de 

acum expediate din Buzău.
13.20 Autografe muzicale oferite 

telespectatoarelor.
13.35 Telex.
13,40 Cîntec nou In Țara de Sus.
13.55 Expediție de vînătoare TV.
14,25 Tineri în țara tinereții. Con

cert de muzică ușoară susți
nut de participant la con
cursul „Steaua fără nume".

* 15,25 Teleglob : Imagini indone
ziene — film documentar.

15,45 Telex.
15,50 Publicitate.
15.55 Fotbal : Universitatea Cluj- 

Napoca — Steaua. Transmi
siune de la Cluj-Napoca.
în pauză : Caleidoscop cul

Buzău o suită de manifestări po
litico-educative consacrate apro
piatelor alegeri de la 9 martie. Cu 
același prilej au fost constituite și 
20 de brigăzi pentru răspîndirea 
cunoștințelor juridice și științifice. 
Brigăzile formate din activiști de 
partid și de stat, juriști, profesori.

pe tema „Contribuția femeilor 
în viata social-economică a ță
rii". In cadrul clubului tineretului 
din municipiul Drobeta Turnu-Se- 
verin a avut loc simpozionul „Ro
lul femeii in educarea tinerei ge
nerații". în unitățile unde ponde
rea o dețin femeile — printre 
care întreprinderea de confec
ții „Porțile de Fier", combinatul 
de celuloză și hîrtie și altele — s-a 
prezentat montajul literar-muzical 
„Omagiu femeii". (Virgiliu Tătarul

„CLĂDIM O ROMÂNIE 
SOCIALISTĂ"

Sub acest generic se desfășoară 
tn satele și comunele județului

medici au susținut peste 60 de dez
bateri cu public în majoritatea lo
calităților județului. (Mihai Bâzu).

FESTIVAL 
LITERAR-ARTISTIC

Cenaclul literar-artistic „Alexan- 
,dru Macedonschi", recent consti
tuit la Craiova, a organizat un fes
tival literar-artistic dedicat alege
rilor de deputați de la 9 martie. 
Și-au dat concursul poeți, actori 
bucureșteni și ai Naționalului cra- 
iovean. soliști vocali și instrumen
tiști ai filarmonicii din localitate, 
care au recitat versuri dedicate pa
triei și partidului, alegerilor de la 
9 martie. (Nicolae Băbălău),

tural-artistic. Emisiune de 
informație și actualitate li
terară, teatrală, muzicală, ci
nematografică, plastică și a 
activității artistice de ama
tori.

17.45 Club T. ...Invitații emisiunii 
dedică programul lor alege
rilor de la 9 martie, sub 'ti
tlul generic „Venim spre 
țară în ceasul opțiunii".

18.30 Lumea copiilor. Primii ghio
cei, mamei. Emisiune muzi
cală susținută de copii din 
grădinițele din Arad.

18,50 Campionatele europene de 
atletism pe teren acoperit. 
Transmisiune directă de la 
Katowice.

19.30 Telejurrtal © Țara în ajun 
de alegeri.

20,00 ,,Conștiința noastră se ros
tește" — spectacol literar- 
muzical-coregrafic.

21,05 Teleenciclopedia © Cetatea 
Făgărașului a Secolul XXI 
(filmele viitorului) © Lumea 
subacvatică.

21,35 Film serial : „Misiune impo
sibilă". Episodul „Cutremur 
salvator" (ultimul episod).

22,25 Cîntece de voie bună cu : 
Angela Moldovan, George 
Hazgan. Gtcă Petrescu, Nicu- 

' șor Predescu.
22.45 Telejurnal e Mîine, țara la 

vot !

„ZIUA ȘCOLII"
In fiecare an. la liceul „Horea, 

Cloșca si Crișan" din Alba Iulia se 
organizează „Ziua școlii", manifes
tare cultural-educativă la reușita 
căreia își dau concursul deopotrivă 
cadrele didactice, elevi și părinți. 
Ediția din acest an cuprinde o se
siune de comunicări ale societăți
lor științifice ale elevilor (17 refe
rate grupate pe două teme : „Alba 
Iulia — 2 000“ și „La porțile știin
ței") un montai literar-muzical- 
coregrafic. un concurs de creație 
științifică și literar-artistică, un 
spectacol artistic. (Ștefan Dinică).

SALONUL DE PRIMĂVARĂ
Vineri. 7 martie, la Muzeul ju

dețean din Sfîntu-Gheorghe a avut 
loc vernisajul salonului de primă
vară. Expoziția întrunește peste 50 
de lucrări de pictură. grafică, 
sculptură și artă decorativă 
realizate de 25 de artiști plas
tici. Cu ocazia deschiderii ex
poziției. Ia clubul muncitoresc 
„Gheorghe Doja" din oraș a 
avut loc un simpozion cu tema 
..Arta și realitatea socialistă con
temporană" cu participarea unor 
critici de artă din București și 
Cluj-Napoca. (Tomori Gâza).

Așa îi spun cei 17 prichindei 
din grupa mijlocie de la Casa de 
copii din Baia Mare : 
Maria". 17 copii fără 
„văd si simt" în tinăra. 
tinăra lor educatoare (abia de 
doi ani a terminat școala), o a- 
devărată mamă. O foarte bună 
mamă ! Cîtu-i ziulica de mare, 
se joacă și cintă împreună, se 
plimbă prin parcuri. înaltă cas
tele din nisip, numără florile de 
la fereastră (de la 1 pină la 10 
și înapoi), fac de serviciu pe rind 
la masă, spun poezii... Cel care 
în timpul zilei se dovedește cel 
mai harnic și mai cuminte sea
ra primește răsplata : este luat 
acasă la ea de „Mama Maria" 
(Maria Berinde). 'unde se întâl
nește cu căldura și tihna unui 
cămin părintesc de care nu i-a 
fost dat să aibă parte. Si cei 17 
se întrec, care mai de care, să 
fie mai harnic, mai cuminte. Tot 
așa, pe rind. in timpul vacante
lor, „Mama Maria" îi duce in 
sat. la părinții ei (Sarasău-Ma- 
ramureș) să se joace si cu alfi 
copii de virsta lor. Iar părinții 
„Mamei Maria" se arată de fie
care dată bucuroși de prichindei 
și mindri că. deși nu sint 
trini. au atâția... nepotei.

„Mama 
părinți 
foarte

bă-

trei. Ana Dra- 
Hăbud (Praho- 

55 de ani. a ră- 
piatră privind 
sediul miliției

O clipă două, 
gomir. din satul 
va), in virstă de 
mas stană de 
emoționată, în 
ploieștene, femeia din fata ei. 
încerca să 
acesteia o 
mică, spre 
mai mare, 
in condiții 
in urmă. Apoi, in aceeași frac
țiune de secundă, au pornit una 
spre alta, imbrățișindu-se. Suro
rile și-au amintit de vremurile 
de restriște de altădată, cînd au 
plecat „de copile" de pe Somes, 
să-și caute un rost pe lume. 
Înainte de a-si lua bun rămas de 
la cei care, după ani de investi
gații. le înlesniseră întilnirea, 
surorile le-au mu/tumit si 
urat să aibă si soțiile lor 
numai 
ne-ati 
mare bucurie".

deslușească pe chipul 
trăsătură, oricit de 
a-i aminti de sora ei 
de care se despărțise, 
vitrege, cu 40 de ani

de bucurii „asa 
făcut si nouă cea

le-au 
parte 
cum 
mai

Rubricâ radoctatâ de
Petre POPA
cu spripnui corespondenților 
„Scmteii'
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a primit, vineri, pe Jerzy 
Olszewski, ministrul comerțului ex
terior și economiei maritime al Re
publicii Populare Polone, care face 
o vizită în tara noastră.

Cu acest prilei au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor economice, a co
laborării sl cooperării tehnico-sti-

Semnarea Protocolului româno-polon privind 
schimburile de mărfuri pe anul 1975

Sosirea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Indoneziei, Adam Malik

La București a fost semnat, vineri 
dimineața, Protocolul privind schim
burile de mărfuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă pe anul 1975. Do
cumentul prevede pentru anul in 
curs o importantă creștere a livrări
lor reciproce, comparativ cu realiză
rile anului 1974.

România va exporta în Polonia 
mașini-unelte, utilaj petrolier, ma
șini și utilaje pentru construcții, lo
comotive Diesel electrice și' Diesel 
hidraulice, mașini electronice de cal
cul. autoturisme, laminate din otel, 
aluminiu, uleiuri minerale, produse 
ale industriei chimice, industriei ma
terialelor de construcții, mobilă, bu
nuri alimentare. La rindul ei, partea 
polonă va livra în România mașini- 
unelte. utilaje pentru construcții, 
motoare și echipamente navale, uti
laje pentru fabrici de zahăr, insta
lații pentru Industria chimică, uti
laje pentru fabrici de hîrtie. produse 
a’~ .industriei electrotehnice. cocs, 
cărbune, laminate din otel, cupru și 
alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Pătan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
Si cooperării economice internațio
nale. și de Jerzy Olszewski, ministrul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT » SPORT • SPORT » SPORT » SPORT » SPORT
RUGBI

Din nou sezon competițional
La rugbi, sezonul competițional 

intern pe 1975 s-a. deschis ieri, cu 
primele trei meciuri ale etapei se
cunde a campionatului divizionarelor 
A. Celelalte partide ale etapei vor 
avea loc, așa cum am mai anunțat, 
astăzi : in Capitală, Steaua — Uni
versitatea timișoara, veritabil derbi 
al campionatului (pe stadionul din 
bd. Ghencea, de la ora 11), Dinamo — 
Politehnica Iași (pe stadionul dina- 
moviștilor, de la ora 10,30), Sportul 
studențesc — C.S.M. Sibiu (pe te
renul Tei, ora 14), Vulcan — Agro
nomia Cluj-Napoca (teren Vulcan, 
ora 16) și Grivița roșie — Rulmentul 
Bîrlad (teren Parcul copilului, ora 16).

Revenind la partidele disputate 
ieri, trebuie remarcat în primul 
rind jocul de pe stadionul Giulești 
dintre Rapid și • Farul Constanța. 
Deși cu palmarese și veleități dife
rite, cele două formații s-au străduit 
deopotrivă să ofere spectatorilor un 
rugbi de calitate, impresionînd prin 
ambiția și energia cu care și-au a- 
părat șansele. Ă cîștigat, cum era 
normal, formația constănțeană (scor 
35—16 ; la pauză 13—6), dar replica 
tinerilor rapidiști — chiar dacă re
zultatul de pe teren nu o arată — a 
fost deseori la înălțimea exigentelor, 
rugbiștii oaspeți resimțind de altfel 
„fermitatea" mai tinerilor lor adver
sari. Cu toate că n-a avut vreun e* 
fect practic faptul că rapidiștii au 
înscris primii și ultimii, duelul de 
ieri din Giulești a fost totuși plă
cut și pasionant.

în celelalte două meciuri de Ieri : 
Știința Petroșani — T.C.I. Constan
ta 7—0 (4—0) și Gloria — Construc
torul Buzău 6—4 (0—4).

I. D. 

ințifice si a schimburilor de mărfuri 
între cele două țări.

La primire, desfășurată lntr-o am
bianță de cordialitate și prietenie, 
au participat Ion Pătan.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Ion Șt. Ion. 
secretar general al guvernului.

A fost prezent Wladyslaw Wojtasik. 
ambasadorul Poloniei la București.

comerțului exterior si economiei ma
ritime.

A fost de față Wladyslavv Wojta
sik, ambasadorul Poloniei la Bucu
rești.

In declarația făcută cu acest prilej 
unui redactor al Agerpres, Jerzy 
Olszewski a spus : „Prima mea vizi
tă in România s-a dovedit a fi foarte 
fructuoasă.".

Referindu-se la relațiile economice 
dintre România și Polonia, ministrul 
polonez a relevat că între cele două 
țări există o bună și largă cooperare 
în industria chimică, domeniu în 
care au fost semnate pînă acum 
șapte contracte de cooperare, urmînd 
ca in curind să fie semnate încă trei. 
„Sintem interesați, a declarat inter
locutorul. în domeniul cooperării in 
producția de autocamioane de mare 
tonaj, rulmenți și sînt convins că 
există posibilități mai mari, de am
bele părți, pentru extinderea schim
burilor noastre comerciale, precum și 
in domeniul transporturilor si tele
comunicațiilor".

★
în cursul după-amiezil, ministrul 

comerțului exterior și economiei 
maritime al Poloniei a părăsit Capi
tala.

(Agerpres)

AZI, ÎN DIVIZIA A

Fotbal pe nouă stadioane
Cea de-a doua etapă a returului 

diviziei A . la fotbal se desfășoară 
astăzi, 8 martie. în Capitală sînt 
programate — pe terenuri diferite, 
cu începere de la ora 16 — următoa
rele două partide : Dinamo Bucu
rești — C.F.R. Cluj-Napoca (stadio
nul Dinamo : arbitru la centru — 
N. Cursaru) și Sportul studențesc — 
Politehnica Iași (stadionul Republi
cii : arbitru — O. Anderco).

Celelalte șapte meciuri ale etapei 
— toate incepînd la ora 16 — sînt : 
Universitatea Cluj-Napoca — Steaua 
(arbitru : I Chilibar) ; Olimpia Sa- 
tu-Mare — F.C. Argeș (arbitru : C. 
Dinulescu) ; U.T.A. — F.C.M. Reșița 
(arbitru : M. Popescu) ; F.C. Con
stanța — Politehnica Timișoara (ar
bitru :J TI. Stîncan) -A.S.A. Tg. Mu
reș — Universitatea Craiova (arbi
tru Gh. Limona) ;' F C. Galați — 
Steagul roșu (arbitru : C. Nicules- 
cu) ; Chimia Rimnicu-Viîcea — Jiu] 
(arbitru : V. Topan).Hocheiștii noștri susțin azi un ultim meci de verificare înaintea plecării la C.M.

După cum am mai anunțat, selec
ționata de hochei a României se 
află în preajma plecării la camjîio- 
natele mondiale (grapa B). Ultime
le ei preparative (in Capitală, ne 
patinoarul „23 August") se desfășoa
ră în compania formației cehoslovace 
Strojarny Martin. Ieri dimineață. în
tr-o primă partidă cu echipa oaspete, 
selecționata noastră a cîștigat cu 
8—3, prin punctele marcate de 
Gheorghiu și Pană (cîte 3). Pisaru și 
Tureanu (cîte unul). „A fost un joc 
destul de interesant — ne spunea

Primul ministru al Republicii Guyana, 
linden Forbes Sampson Burnham, va face o vizită oficială 

de prietenie in țara noastră
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu. primul 
ministru al Republicii Guyana. Lin
den Forbes Sampson Burnham, va

Vineri după-amlază a sosit. în Ca
pitală ministrul afacerilor externe al 
Republicii Indonezia, Adam Malik, 
care face o vizită oficială în tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo-

vremea
Ieri în tară : Vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros in jumătatea de vest a 
tării, tn București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul noros dimineața 
și variabil în cursul după-amiezii. 
Temperatura maximă a fost de 21 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 martie. în tară : Vreme în 
general călduroasă. Cer variabil, mai 
mult noros în jumătatea de nord- 
vest a tării, unde vor cădea ploi sla
be locale. în rest, acestea vor fi izo
late. Vîntul va sufla slab pînă la po

Privite prin prisma clasamentului, 
meciurile cele mai echilibrate par a 
fi cele de la' Tg. Mureș (gazdele lo
cul 3, oaspeții locul 4 ; în toamnă, 
la Craiova, 3—2 pentru A.S.A. I) ; 
Arad (reșițenii locul 2, arădanii lo
cul 6 ; în toamnă, 3—1 pentru Reși
ța) ; Satu-Mare (gazdele locul 9, 
oaspeții locul 11 ; în toamnă, arge
șenii au ciștigat cu 3—0).

☆
Reamintim că pentru transmiterea 

în direct pe „micul ecran", televi
ziunea a ales meciul de la Cluj-Na
poca, unde coincidenta face să se 
întîlnească performerele ' (în felul 
lor I) din etapa precedentă : Steaua, 
care a marcat cele mai multe goluri, 
cu Universitatea, care... a primit ce
le mai-multe goluri. în cadrul cu
noscutei emisiuni sportive „Fotbal, 
minut cu minut", crainicii radiodi
fuziunii vor transmite aspecte de la 
toate partidele etapei (pe progra
mul I, de la ora 15,50).

secretarul general al F.R.H. Hoche
iștii noștri s-au mobilizat serios, au 
luptat cu multă ambiție, dominînd 
net în primele două reprize, cind 
au înscris șapte goluri și nu au pri
mit decît unul. întregul lot se află- 
apt de joc, ieri pe gheață evoluînd 
toți jucătorii, inclusiv cei trei por
tari".

Revanșa va avea loc astăzi, pe a- 
celași patinoar, cu începere de la 
ora 18. Plecarea in Japonia — marți, 
direct la Sapporo, unde vor disputa 
primele două meciuri.

efectua. împreună cu soția, o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România, in ultima decadă 
a lunii martie a.c. <

(Agerpres)

, perăril economice internaționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Mursalin D. M., am
basadorul Indoneziei la București.

trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 și plus 9 gra
de, iar maximele din cursul zilei — 
6—16 grade, local mai ridicate. Di
mineața, ceață slabă. în București ; 
Vreme în general călduroasă. Cerul 
temporar noros, favorabil ploii slabe 
în a doua parte a intervalului. Vînt 
moderat Temperatura staționară.
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SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

® ATLETISM : La Katowice, la campionatele europene de sala 
© HANDBAL. în turneul feminin de la Neubrandenburg, Româ
nia — Polonia 25— 17 © FOTBAL. Ieri, Rapid — A.S. Roma 2—0

Peste 420 de atleți și atlete repre- 
zentind 25 de țări își vor disputa as
tăzi și mîine în sala Ronda din ora
șul polonez Katowice medailiile celei 
de-a 6-a ediții a campionatelor eu
ropene pe teren acoperit. La startul 
celor 19 probe (11 masculine si 8 fe
minine) vor fi prezenți atleți și atle
te de renume mondial.

România va fi reprezentată la a- 
ceastă ediție de un lot de 8 sportivi: 
C. Corbu (triplu salt), Gh. Ghipu, P. 
Lupan (1 500 m), Paul Copu (3 000 m), 
E. Sebestyen (60 m garduri), Nata
lia Andrei (1 500 m). Dorina Cătlnea- 
nu și Doina Spînu (lungime).

Astăzi de la ora 18,50 șl mîine 
de Ia ora 17,15, amatorii de sport 
din tara noastră vor putea urmări 
pe micul ecran aspecte de la cam
pionatele europene de atletism de 
la Katowice.

*
în ziua a doua a turneului interna

țional feminin de handbal de la Neu
brandenburg (R.D. Germană), re
prezentativa României a întîlntt se-

Schi în Paring
Campionatele republicane de schi 

au continuat ieri la baza I.E.F.S. din 
masivul Paring. în proba masculină 
de slalom uriaș, pe primul loc s-a 
clasat orădeanul Dorin Munteanu. 
Proba feminină de slalom special a 
revenit schioarei Iudit Tomori- 
Hendea (Caraimanul Bușteni).

Plecarea la Ankara 
a ministrului afacerilor 

externe al României
George Macovescu, «ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a plecat, vineri, la 
Ankara, într-o vizită neoficială de 
lucru.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri a părăsit Capitala Peter 

Vitte, director executiv al Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), care a făcut 
o vizită în țara noastră.

La. plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost condus de Mihai 
Diamandopol, președintele Băncii de 
Investiții.

★

Vineri după-amiază a părăsit de
finitiv țara noastră Juan Carlos Bel- 
tramino, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Argenti
na in Republica Socialistă România.

(Agerpres)

LOTO
TRAGEREA DIN 7 MARTIE 1975
Extragerea I : 49 39 40 15 46 82 4 

63 5 13. Extragerea a II-a : 57 19 79 
69 14 36 21 74 80 16. Extragerea a 
III-a : 46 31 24 89 40 63 70 57 14 29. 
Extragerea a IV-a : 39 59 55 26 85 
62 7 65 35 47. Extragerea a V-a : 15 
7 81 55 59 45 26 90 32 88. Extragerea 
a Vl-a : 72 58 84 41 28 44 14 39 31 3. 
Extragerea a Vil-a : 87 12 44 10. Ex
tragerea a VIII-a : 6 18 62 44. Fond 
general de cîștiguri : 2 881 237 lei.

lecționata Poloniei, pe care a în
vins-o cu scorul de 25—17 (11—8). 
Principalele realizatoare ale echipei 
române au fost Magda Miklos și Doi
na Furcoi, care au înscris nouă și, 
respectiv, cinci goluri.

Celelalte trei partide disputate s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
grupa A : R.D. Germană — Ungaria 
9—8 (5—6) ; grupa B : Iugoslavia — 
Cehoslovacia 14—14 (9—9) ; U.R.S.S. 
— R.D. Germană (B) 10—10 (6—6).

*
în cadrul turneului pe care-1 între

prinde în Italia','' echipa de fotbal' 
Rapid București a intîlnit formația 
A.S. Roma, care activează în prima 
divizie a campionatului. Jucînd ex
celent, rapidiștii au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (1—0). prin golurile 
înscrise de Manea. în minutele 43 
și 66. Partida a fost urmărită de pes
te 10 000 de spectatori.

Campionatele mondiale 
de patinaj artistic

o în istoria campionatelor mon
diale de patinaj artistic, un fapt ine
dit : un sportiv sovietic a cucerit 
titlul suprem în proba individuală. 
Este vorba de Serghei Volkov, în 
vîrstă de 25 de ani, care, în între
cerea de la Colorado Springs, a to
talizat 231,35 puncte. Medalia de ar
gint a fost cîștigată de compatriotul 
său, campionul european Vladimir 
Kovalev — 228,33 puncte.

Un itinerar al prieteniei 
și cooperării româno- siriene
Drumul de la Alep spre Latta-' 

kia străbate coline aride, pentru 
a tăia apoi văi înverzite, într-o re
giune udată de fluviul Oronte — 
renumită, printre altele, pentru 
cultura tutunului de cea mai bună 
calitate — urmînd apoi serpentine
le munților Lattakiei, acoperiți cu 
conifere pînă aproape de vîrf, fapt 
destul de rar în această parte a lu
mii.

Lattakia, oraș cu atmosferă tipic 
meridională, punctat de căsuțe 
printre luxuriante grădini tropi
cale, cunoaște o activitate trepidan
tă datorită portului său, unul din
tre marile centre de tranzit ale Me- 
diteranei orientale. în bazinele 
portului se îngrămădesc nave arbo- 
rînd cele mai' diverse pavilioane, 
printre care ză
rim cu emoție și 
pavilionul Româ
niei. Lattakia 
fiind portul O- 
rientului arab cel 
mai apropiat de 
Constanța, la cheiurile sale des
carcă și încarcă mărfuri în mod 
frecvent cargourile românești, in 
cadrul intensului schimb de măr
furi dintre România și Siria, care 
cunoaște an de an creșteri substan
țiale.

De la Lattakia coborîm 60 km 
spre sud. de-a lungul litoralului, 
spre Banias, „ultimul născut" dintre 
porturile mediteraneene ale Siriei, 
unde se află stația terminală a con
ductei petroliere care vine din Irak 
traversind întregul deșert irakian 
și sirian. Aici, pe țărmul mării, se 
vor înălța, în următorii ani, con
strucțiile celei mai mari rafinării 
din această zonă a Orientului arab, 
cu o capacitate anuală de prelu
crare de șase milioane de tone, rod 
al colaborării dintre două țări prie
tene — România și Siria. în cu
rind, pe aceste meleaguri va fre
măta un imens șantier, cu mii de 
muncitori, sub îndrumarea specia
liștilor cu experiență din țara noas
tră, care vor construi și monta in
stalațiile celor 13 secții ale rafi
năriei.

Banias, astăzi încă un orășel cu 
aspect modest, se va transforma 
rapid odată cu acest proiect in
dustrial, cel mai important de pînă 
acum al Siriei,, devenind unul din 
pilonii economiei naționale — după 
cum țin să sublinieze cu justifica
tă mindrie gazdele. Bilanțul ma
rilor prefaceri pe care le cunoaște 
Siria, In special de la evenimen
tele de la 8 martie 1963 — „Ziua Re
voluției" — cind forțele revoluțio

NOTE DE DRUM

Extinderea și modernizarea 
comerțului sătesc brașovean

în ultimii ani, în județul Bra
șov, rețeaua comercială sătească 
a cunoscut un amplu proces de 
dezvoltare' și ’ modernizare. Ac- - 
tiunile întreprinse de către 
IJECOOP Brașov au vizat în 
principal două direcții impor
tante : 1) crearea de complexe 
comerciale in fiecare centru de 
comună și 2) dezvoltarea capa- . 
citații de desfacere și moderni
zarea unităților existente. In 
ceea ce privește prima direcție, 
trebuie subliniat faptul că la a- 
ceastă oră aproape fiecare co
mună dispune de un mare și 
modern complex comercial. 
Printre cele mai nou construite 
amintim magazinele universale 
din Prejmer, Budila. Vama Bu
zăului, Poiana Mărului. In ce 
privește acțiunea de moderniza
re. este suficient să arătăm că 
în ultimii doi ani, peste 170 u- 
nități existente și-au schimbat 
complet înfățișarea. Anul trecut, 
de pildă, au fost modernizate 64 

nare siriene, sub conducerea Parti
dului Baas Arab Socialist, au luat 
puterea, se va îmbogăți, astfel, cu 
încă o realizare de seamă.

De la Banias, urmind, în conti
nuare. acest itinerar al cooperării 
economice româno-siriene, ne în
dreptăm spre Tgrtous, al doilea 
port al Siriei. în afară de pădurea 
de catarge, printre pavilioanele că
rora se poate distinge și aici trico
lorul românesc, privirea iți este 
atrasă de șase cilindri uriași din 
beton, principalele „piese" ale 
complexului de insilozare și încăr
care pe nave a fosfaților — impor
tantă bogăție naturală a Siriei, pu
să în valoare de asemenea cu spri
jin tehnic românesc, la Kneiffis, 
la 300 kilometri est de coasta me

diteraneană, în 1- 
nima deșertului. 
Complexul de la 
Tartous, construit 
tot în cooperare 
cu România, a 
intrat în func

țiune în septembrie, lucrînd astăzi 
peste parametrii proiectați ; în cu
rind va începe, alături de el, con
struirea fratelui său geamăn, cu a- 
ceeași capacitate de însilozare de 
50 000 tone, care va fi proiectat și 
executat tot de specialiști români.

De la Tartous, părăsind litoralul 
mediteranean și îndreptîndu-ne 
spre Damasc, facem un scurt po
pas la Homs, care în curînd își va 
înscrie și el numele pe harta coo
perării româno-siriene: aici, pe ma
lul marelui lac din apropiere, ur
mează să se înalțe o uzină de tri- 
plusuperfosfați, cu o capacitate de 
prelucrare de 450 000 tone anual, 
unul din marile obiective industri
ale ale Siriei de mîine. Contractul 
pentru construirea acestei uzine 
a fost semnat, după cum se știe, 
în luna ianuarie la Damasc, In 
prezența primilor miniștri ai gu
vernelor celor două țări, urmînd 
ca șantierul importantei lucrări 
să-și înceapă activitatea chiar în 
cursul acestui an.

Parcurgînd astăzi principalele 
centre economice ale Siriei par
curgi implicit și un veritabil itine
rar al cooperării cu țara noastră. 
Lucrînd umăr la umăr, români și 
sirieni ridică și mai sus, odată cu 
noile obiective industriale și agri
cole, edificiul trainicei prietenii 
dintre două popoare, care se cu
nosc tot mai bine, se prețuiesc și se 
stimează reciproc tot mai mult.

Crăciun IONESCU

unități comerciale, cu 12 mal 
multe decît era prevăzut. Acțiu
nea constă tn sporirea suprafe
ței de vinzare, ridicarea gradu
lui de expunere a mărfurilor 
cu circa 40 la sută, înnoirea 
mobilierului. Toate acestea au 
permis introducerea metodelor 
noi de desfacere, cum ar fi 
autoservirea, care se practică în 
peste 40 de unități, expunerea 
deschisă și alegerea liberă a 
mărfurilor, în peste 70 de unl- 
tățj nealimentare. După cum era 
și firesc, aceste măsuri au avut 
darul să contribuie la creșterea 
vînzărilor. care s-a concretizat 
în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. Acțiunea de 
dezvoltare și modernizare a re
țelei comerciale sătești din ju
dețul Brașov va continua șt în 
acest an. prin înființarea de u- 
nități noi. iar altele vor fi mo
dernizate. (Nicolăe Mocanu, co
respondentul „Scînteii").

Sub acțiunea crizei economice din țările occidentale, cu întregul ei 
cortegiu de consecințe — șomaj, inflație, recesiune, nesiguranța zilei 
de mîine — se spulberă miturile despre așa-zisa societate a consumului 
sau a prosperității, ații de scumpe apologeților lumii capitaliste. Ex- 
primindu-și protestul viguros împotriva acestor stări de lucruri — 
cărora le stau grăitoare mărturie recunoașterile atit de numeroase din 
paginile presei occidentale — masele de oameni ai muncii din aceste 
țări iși revendică, cu tot mai multă hotărîre. dreptul la o existentă 
demnă, ferită de lipsuri si privațiuni, de incertitudinile prezentului si 
viitorului.

„NOUVEL OBSERVATEUR"

Spectrul crizei anilor ’30

Mărturii din presa occidentală

„Mai mult de 4 milioane de șomeri 
in Europa occidentală, aproape 8 
milioane in S.U.A. și nimic nu în
dreptățește să >țe creadă că ștacheta 
se va opri la aceste niveluri. Deși 
cercurile patronale și guvernamentale 
cred sau se prefac a crede încă în
tr-o nouă perioadă de avînt econo
mic — care ar surveni peste sase 
luni sau un an — atit experțli din 
Europa, cit și cei de dincolo de Ocean 
sînt unanimi în a recunoaște că lu
mea capitalistă a intrat intr-o lungă 
perioadă de recesiune.

Expansiunea economică aproape 
neîntreruptă din ultimii 25—30 de 
ani a luat sfirșit. Durata ei putea 
produce citva timp impresia că sis
temul capitalist a descoperit secre
tul prosperității și că o criză asemă
nătoare celei din anii '30 nu se va 
mai repeta. A fost o impresie gre
șită, căci, după cum consemnează 
și revista „30 Jours d’Europe", -in 
toate țările Pieței ‘ comune propor
ția șomajului se apropie, dacă nu 
le depășește chiar, de recordurile de 
neinvidiat stabilite odată cu marea 
recesiune a anilor '30». Cit des
pre americani ei iși string cureaua 
in sensul propriu al cuvîntului, re- 
ducîndu-și consumul de carne la ni
velul de acum 30 de ani. Rata Șo

„FINANCIAL TIMES"

Recordurile inflației
De-a lungul anului trecut și al pri

mei jumătăți a lunii ianuarie, creș
terea costului vieții în Anglia a 
atins un nou record de 19.9 la sută 

majului (8,2 la sută) este aceeași cu 
a ultimului an dinainte de cel de-al 
doilea război mondial, iar ■ consilierii 
economici de la Casa Albă prevăd 
că cifra de 9 la sută va fi depășită 
incă înainte de vara acestui an. Pro
ducția S.U.A.. în ansamblul ei, a 
scăzut cu 5.3 la sută in numai două 
luni.

Franța, considerată pînă nude mult 
ca 'privilegiată, este antrenată (ca 
și Belgia, Olanda. Danemarca) in 
„vîrtejul" spiralei descendente : ex
porturile franceze, principalul spri
jin al activității economice, sînt de 
7 luni în stagnare. Cei care aveau 
economii și le-au epuizat, iar cei 
atinși de șomaj parțial și cu atit mai 
mult șomerii propriu-ziși își văd 
complet amputată puterea de cum
părare.

Ou excepția unor sectoare, in
dustria franceză este în recesiu
ne : comenzile au scăzut cu 25 
la sută in industria de automobile. 
80 la sută tn industria de mașini gre
le. 25—30 la sută în siderurgie și in 
industria de mase plastice. 36 la sută 
în industria de mașini agricole etc

Conjunctura economică internațio
nală nu dă semne de limpezire pen
tru viitorul apropiat. Recesiunile ma
rilor țări capitaliste ie vor tine lanț".

Indicele prețurilor cu amănuntul a 
marcat o creștere de 2,6 la sută in 
ianuarie față de luna precedentă. A- 
cesta a fost sporul lunar cel mai 

înalt din aprilie trecut, cînd crește
rea fusese de 3,4 la sută.

Două produse principale, petrolul 
și zahărul, au constituit principala 
cauză a sporului considerabil al pre
turilor în ianuarie. A avut loc. de 
asemenea, o gamă largă de creșteri 
ale prețurilor la automobilele uzate, 
la carne, vegetale, dulciuri și multe 
alte bunuri și servicii, menționate în 
indexul Departamentului pentru for
țele de muncăl

Datele arată o continuă accelerare 

„C@a mai mare creștere a costului vieții 

din ultimii 23 de ani“

DAS PREISJAHR 1974 ’Preisanslieg gegeniiber 1973 in % (Jahresdurchschnitt)

Nahrungsmittel

Miete

Genuss- 
mittâl

Lebenshaltung 
insgssamt

Heizung, 
Licht

Graficul de mai sus, apărut in ziarul vest-german „DIE WELT", oglin
dește creșterea prețurilor înregistrată în această țară în 1974 față de 1973, la 
mărfurile de larg consum, precum și la servicii. Graficul relevă o sporire 
apreciabilă a costului vieții, chiar intr-o țară considerată, in general, mai 
puțin atinsă de efectele inflației care bîntuie în lumea capitalistă. între altele, 
prețul produselor alimentare de primă necesitate a crescut cu 5,4 la sută ; im- 
brăcăminte și încălțăminte — 7,5 ; mobilă și obiecte1de uz casnic — 7,7 ; asis
tență medicală — 8,4 ; invățămint și cultură — 8,5 ; autovehicule și întreți
nerea lor — 9,1 ; transport și tarife poștale — 10,0 ; încălzire și iluminat — 16,8 
la sută. Săgeata neagră din partea stingă a graficului indică creșterea medie 
a costului vieții — 7,0 la sută. „Creșterea medie anuală a costului vieții — a- 
daugă ziarul — este cea mai mare din ujtimii 23 de ani".

a ritmului inflației, al cărei indice 
de creștere este de 23,5 La sută în 
cursul ultimelor trei luni. în același 
timp, nivelul de viată este afectat 
de posibilitatea pe care o au une
le ramuri /ale industriei de a-și spori 
prețurile. în acest cadru, scumpirea 
curentului electric avînd efecte în 
toate domeniile. Prețurile la produ
sele industriale, în general, au ajuns 
la un nivel cu 28 la sută mai înalt 
decît anul trecut. Este, de așteptat ca 
acest factor să continue să-și exer
cite influenta în lunile ce vin.

BoMeidung.
Schube Mdbel.Hausraț

Korper-u.Gesundheitspfieget

Bildung.Urierltefnjng’.

Auto- Anse haftung 
und-Unterhatt

Verkehr.'PoJt

• Șomajul din țările occidentale a depășit toate 
previziunile și chiar temerile cele mai pesimiste — 
se arată într-un studiu publicat recent la Geneva 
de Biroul Internațional al Muncii. Nivelul cel mai 
ridicat al nefolosirii forței de muncă se înregis
trează în Danemarca, unde. în cursul unui singur 
an, a crescut de patru ori. El a sporit mai bine de 
două ori în R.F.G., Australia, Chile. Anul acesta, 
peste 5 la sută din populația activă a Belgiei, Ca
nadei, Statelor Unite, Irlandei este în căutare de 
lucru.

• Ca urmare a recesiunii economice din țările 
occidentale, crește nu numai șomajul total, dar și 
cel parțial. De reducerea timpului dejucru, cu scă
derea corespunzătoare a salariului, au fost loviți 
in S.U.A. — 3 milioane de muncitori, în R.F.G. — 
700 000, in Franța — 500 000, în Italia — peste 300 000 
de muncitori.

• Pentru prima dată după război, cererile de 
locuri de muncă au depășit ofertele în Elveția — 
s-a anunțat la Berna. Numărul șomerilor este de 
două ori mai ridicat decit în decembrie 1974 și de 
15 ori față de 1973.

Vă amintiți de scena faimoasă din filmul 
„Roma, orele 11". în care, sub greutatea su
telor si sutelor de femei șomere, venite cu 
speranța de a ocupa unicul post vacant ofe
rit de o firmă, se prăbușește scara imobilului 
respectiv ? Imaginea alăturată nu repro
duce o scenă din acest film — bazat, de alt
fel. pe o întîmplare autentică — ci consem
nează o realitate actuală dureroasă : scările 
și coridoarele oficiului de plasare din Chi
cago, înțesate de oameni în căutare de lucru. 
(Fotografie din „Newsweek").

„VORWARTS"

Fiecare al 15-lea este șomer
„Am muncit peste program pînă 

la epuizare, dar toată strădania 
noastră a fosl în zadar : în cele 
din urmă- tot am fost conce- 
di: ți". Aceste declarați) aparțin unei 
muncitoare, în vîrstă de 43 de ani, de 
la una din fabricile de. confecții 
aparținind firmei „Triumph-AG" din 
orașul vest-german Passau. Conce
dierile și reducerile de personal au 
început la această firmă, masiv, cu 
14 luni în urmă și de atunci ele se 
țin lanț. Există fabrici care au re

dus la mai puțin de jumătate locu- 
riL de muncă. Cine a fost odată con
cediat are doar șanse minime să 
găsească o alternativă, situația fiind 
peste tot la fel de dificilă. Orice 
locuri de muncă, la orice nivel, in 
orice condiții, chiar și fără salarii ta
rifare. ar fi acceptate, dar nici aces
tea nu mai sînt disponibile.

Exemplul acestor foști, muncitori ai 
firmei „Triumph-AG" este caracte
ristic pentru întreaga piață de mun
că din această parte a R.F.G.. cu

prinsă Intre Passau și Regensburg. 
‘In decembrie 1971, fie.'aie al 15 iea 
muncitor era șomer, rata șomajului 
ridieîndu-se la 14,2 la sută. Și fe
nomenul continuă să se agraveze prin 
permanentele concedieri în masă... 
Speranțe că această situație se va 
ameliora în următoarele luni nu-și 
mai face nimeni. ,

Acesta este doar un aspect al re
cesiunii. Un al doilea îl constituie 
climatul din întreprinderi, caracte
rizat prin abuzuri crase din partea 
patronilor, ignorarea contracteloi 
tarifare, a drepturilor garantate prin 
lege și obținute prin acțiuni sindir 
cale. Salarii neplătite la timp, re
fuzarea banilor de concediu, toate 
acestea nu mai constituie cazuri izo
late.

__________ >
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CONFERINȚA
GENERAL-EUROPEANĂ

/
Evoluția problemei cipriote

iei cipriote la dezbaterile din ConsI-© Precizările șefului delegați .....
liul de Securitate ® întrevedere între miniștrii de externe ai Gre- 

S.U.A.

„Situația devine de la o zi la alta
mai critică pentru regimul lonnolist"

Elaborarea unui nou document al conferinței consemnînd 
dorința unanima a statelor participante de a extinde și diversifica 

cooperarea................industriala

ciei și

GENEVA 7 (Agerpres). — Efortu
rile și interesul tuturor delegațiilor 
pentru încheierea cit mai curînd po
sibil a lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa au 
condus la terminarea lucrărilor în 
două organe de lucru ale acesteia. 
Este vorba despre subcomisiile care 
au fost însărcinate cu elaborarea 
textelor în domeniile privind mediul 
înconjurător și cooperarea indus
trială.

Elementele de bază ale acestei 
cooperări se referă la efectele pozi
tive ale cooperării Industriale asupra 
dezvoltării economice în general, 
precum . și asupra schimburilor co
merciale : utilitatea folosirii unei 
game largi de forme de cooperare ca 
rezultat al experienței acumulate și 
al necesității identificării de forme 
noi de cooperare reciproc avanta
joase ; importanța încheierii de acor
duri interguvernamentale Pe termen 
lung și a realizării de contracte în
tre firmele, întreprinderile și orga
nizațiile specializate în cooperarea 
industrială; necesitatea luării în con
siderare a structurilor economice și

a nivelurilor de dezvoltare ale țărilor 
pentru a se asigura dezvoltarea con
tinuă și diversificată a celor care 
participă la o astfel de cooperare, 

în procesul de redactare a texte
lor privind cooperarea industrială, 
delegația română s-a pronunțat con
stant pentru elaborarea unor pre
vederi clare ți cuprinzătoare, care 

,să ducă la consolidarea și permanen
tizarea unor raporturi de cooperare 
reciproc avantajoasă între toate ță
rile participante. Pe baza propuneri
lor făcute de delegația română, sub
comisia a adoptat o serie de reco
mandări referitoare Ia formele de 
cooperare, inclusiv cele privind crea
rea de societăți mixte, specializarea 
în producție și livrarea de echipa
ment și instalații rambursabile in 
produse, aplicarea rezultatelor teh
nicii și științei moderne în realiza
rea unor astfel de proiecte, folosirea 
la maximum a capacităților de pro
ducție și resurselor de care dispun 
țările participante, Intensificarea e- 
forturilor comune pentru elaborarea 
de noi tehnologii și dezvoltarea de 
noi surse de energie.

NICOSIA 7 (Agerpres). — Glafkos 
derides, șeful delegației cipriote la 
dezbaterile din Consiliul. de Secu
ritate al' O.N.U. privind Ciprul, a 
confirmat, vineri, în cadrul unui in
terviu acordat prin telefon postului 
de radio Nicosia, că membrii . aces
tui organism au ajuns la un com
promis asupra textului unui proiect 
de rezoluție privind reglementarea 
situației din insulă, realizat pe baza 
propunerilor prezentate de țările 
vest-europene și cele nealiniate din 
consiliu. Glafkos Clerides a arătat 
că proiectul de rezoluție, care ar pu
tea fi adoptat lunea viitoare, cere 
părților interesate să reia negocie
rile intercomunitare, care, după cum 
este știut, au 
13 februarie, în urma 
statului federat al ciprioților turci. 
Glafkos Clerides a adăugat că vii
toarele negocieri vor avea loc la 
New York și Nicosia, sub auspiciile 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

fost suspendate la 
proclamării

. BRUXELLES 7 (Agerpres). - Se
cretarul de stat al S.U.A,, Henry 
Kissinger, a conferit, vineri după-

«miază, timp de două ore ți jumă
tate. la sediul Ambasadei americane 
din Bruxelles, cu ministrul de ex
terne al Greciei, Dimitrios Bitsios. 
Cu acest prilej a fost abordată evo
luția problemei cipriote. După înche
ierea convorbirii, Henry Kissinger a 
declarat că Statele Unite vor încu
raja eforturile depusă în vederea re
glementării problemei cipriote, dar 
a adăugat că soluția trebuie să fie 
găsită de părțile interesate.

Intr-o declarație comună făcută 
presei după încheierea întrevederii, 
cei doi miniștri de externe au ară
tat că se vor întîlni din nou, în cu
rînd, pentru a examina progresul 
înregistrat între timp în problema 
cipriotă, Henry Kissinger a arătat 
că adjunctul secretarului de stat al 
S.U.A., Arthur Hartman, va pleca la 
Ankara, pentru a informa guvernul 
turc despre convorbirile pe "care le-a 
avut la Bruxelles cu ministrul de 
externe al Greciei,

Pe de altă parte, Henry Kissinger 
a anunțat că sa pregătește să-l în- 
tîlnească în curînd ps ministru] de 
externa al Turciei, Melih EsenbeL

în sinteza de ultimă oră a evenimentelor, agenția France Presse 
menționează : „Situația devine de Ia o zi Ia alta mal critică pentru 
regimul lui Lon Noi. In capitala Cambodgiei nu este exclusă posibili
tatea unei «predări condiționate» a trupelor lonnoliste.. iar presa face 
aluzie la eventuala demisie a mareșalului Lon Nol“.

ROMA .

Lucrările Comitetului pentru dezarmare

Considerentele prezentate de delegația României 
privind îmbunătățirea activității comitetului

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările Comitetului 
de dezarmare, care au început la 4 
martie.

Dezbaterile din ședința de joi s-au 
concentrat asupra necesității unor 
măsuri eficiente privind atît oprirea 
cursei înarmărilor, cit și dezarmarea, 
precum și asupra unor chestiuni pri
vind organizarea și modul de desfă
șurare a lucrărilor comitetului.

Reprezentanții Suediei, Canadei și 
Iranului, care au luat cuvîntul. au 
pus în evidentă pericolul pe care 
cursa înarmărilor și în special cea a 
înarmărilor nucleare îl reprezintă 
pentru pacea si securitatea popoare
lor, evidențiind, totodată, preocuparea 
comunității internaționale . fată de 
problemele dezarmării.

Reprezentantul tării noastre, am
basadorul Constantin Ene, exprimînd 
considerentele delegației române pri
vind activitatea comitetului și nece
sitatea urgentă a îmbunătățirii ei. a 
relevat că în ultimii ani asistăm la 
un proces de accentuare a preocupă
rii statelor fată de problemele dez
armării. determinată în principal de 
ritmul accelerat al cursei înarmărilor. 
Numai la ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. această preocu
pare a fost reflectată de dezbaterile 
îndelungate si de numărul-record_____

de 21 rezoluții adoptate pe probleme 
ale dezarmării. Aceste rezoluții cer 
Comitetului de dezarmare să atețio- 
neze de urgență pentru adoptarea 
unor măsuri reale și eficiente.

Referindu-se la actuala situație 
nesatisfăcătoare existentă pe planul 
negocierilor de dezarmare, reprezen
tantul român a arătat : „Niciodată 
nu se știe pentru cit timp și cînd 
va fi convocat comitetul după se
siunile Adunării Generale. Indife
rent de natura, cuprinsul și numărul 
rezoluțiilor Adunării Generale, prac
ticile învechite de organizare a acti
vității comitetului și procedurile sale 
fac ca acestea să fie expediate cu u- 
șurință. Probleme importante referi
toare la activitatea comitetului sînt 
hotărîte în alte părți decît în cadrul 
acestuia, nu există o concepție uni
tară și de perspectivă asupra măsu
rilor în curs de negociere".

Vorbitorul a propus adoptarea unul 
număr de măsuri de ordin procedu
ral care, între altele, vizează întă
rirea legăturii dintre activitatea co
mitetului și Adunarea Generală a 
O.N.U.. stabilirea unui program de 
lucru de perspectivă pentru desfășu
rarea lucrărilor, diversificarea teme
lor de negociere și crearea de struc
turi corespunzătoare pentru desfășu
rarea acestora.

Ampla manifestație antifascista
R<pMA 7. — Corespondentul Ager

pres transmite : Zeci de . mii de lo- . 
cuitori ai Romei, democrați șl 
antifasciști, au participat, la chema
rea Asociației naționale a partizani
lor italieni, la o impunătoare mani
festație de protest împotriva noilor 
provocări ale grupurilor și mișcări
lor fasciste. înregistrate în ultimele 
zile la Roma și soldate, după cum se 
știe, cu victime. Forțele democratice 
Italiene au chemat populația. în fata 
acestui nou val de provocări fascis
te. la o amplă mobilizare unitară, la

care au răspuns partidele comunist, 
socialist, democrat-creștin. socialist- 
democratic si republican, organizații
le sindicale, alte organizații de masă.

în cadrul mitingului organizat cu 
acest prilej au luat cuvîntul repre
zentanți ai P.C.I., P.S.I., P.S.D.I.,
P.R.I., P.D.C., care au reafirmat ho- 
tărlrea și voința fermă a respective
lor partide de a acționa în comun 
pentru a întări orientarea antifas
cistă existentă în țară, pentru a li
mita continuu și a lichida sfera de 
acțiune a neofasciștilor.

Iată cum prezintă situația agenția 
United Press International : Pnom 
Penhul este înconjurat de forțele pa
triotice care se află Ia distanțe va
riind între 2 și 20 km de centrul o- 
rașului. Armata lonnolistă nu a cîș- 
tigat nici o singură bătălie și nu n 
Inițiat nici o contraofensivă semni
ficativă, de la lansarea actualei o- 
fensive a forțelor patriotice, la 31 
decembrie anul trecut. Capitala cam
bodgiană este izolată, atît pe cale te
restră, cît șl fluvială, de restul țării, 
fiind tăiate toate liniile de comuni
cație care legau între ele cele apro
ximativ 20 de enclave lonnoliste.

In intervalul 1 ianuarie — 28 fe
bruarie, patrioții au scos din luptă 
nouă mii de militari inamici, au scu
fundat sau avariat 338 de vase lon
noliste, Instituind blocada asupra 
Mekongulul.

Ambasada Statelor Unite Ia Pnom 
Penb este mult mal pesimistă în ce 
privește soarta lui Lon Noi decît sînt 
președintele Gerald Ford și Departa
mentul
7 martie, corespondentul 
Penh al ziarului 
Referindu-se 
Congresului de 
corespondentul 
funcționar al ambasadei 
că un asemenea ajutor 
altceva decît să

ee! mai bun caz, să permită o pre
dare condiționată.

Ambasada Marii Britanii la Pnom 
Penh a avertizat, pentru a treia 
oară, pe cetățenii britanici și pe cel 
din țările Commonwealthului care 
se află încă în capitala cambodgiană 
să părăsească orașul cit mai curînd 
posibil — s-a anunțat la Foreign 
Office.

Cam- 
mar- 

a im- 
regi-

Restabilirea relațiilor diplomatice intre Cuba și Columbia
HAVANA 7 (Agerpres). — Guver

nele Cubei și Columbiei au hotărît 
să restabilească relațiile, lor diploma
tice la nivel de ambasadă, anunță un 
comunicat oficial dat publicității. la 
Havana. Cele două țări — se arată 
în comunicat — în exercitarea suve
ranității lor și în conformitate cu 
principi-jle egalității juridice a state
lor, respectului mutual, avantajului 
reciproc și unității Americii Latine —

au hotărît să restabilească pe deplin, 
începînd de la 6 martie a.c., rela- 

. țiile lor diplomatice la rang de am
basadă. Negocierile s-au desfășurat 
prin intermediul ambasadei Elveției 
la Havana.

Columbia este cea de-a douăspre
zecea (ară din emisfera vestică care 
are în prezent relații diplomatice 
cu Havana.

de Stat — a afirmat, la 
la Pnom 

,New York Times", 
solicitat 

Ford, 
că un înalt 
a declarat 
nu ar face 
eșecul și, în

»»• 
la ajutorul

președintele 
afirma

întîrzie

★
Comentind evenimentele din 

bodgia, ziarul „Pravda" din 7 
tie scrie că „orice încercări de 
pune Cambodgiei menținerea
mulul respins de popor sînt sortite 
eșecului".

„Explicațiile oficiale ale S.U.A. — 
scrie ziarul — se reduc la faptul că 
Infanteria marină trebuie, chipurile, 
să asigure evacuarea cetățenilor a- 
mericani din Pnom Penh, în caz de 
necesitate. Cu toate acestea, nu se 
poate să nu se observe faptul că ac
țiunea întreprinsă de Pentagon are 
loc In condițiile cînd S.U.A. conti
nuă, cu toate forțele, să sprijine re
gimul în descompunere al lui Lon 
Noi, transferă cu avioanele sale din 
Tailanda muniții, combustibil și pro
duse pentru armata marionetă, iar 
la Washington nu încetează încercă
rile de a se obține 
acordul pentru noî 
pentru clica de la 1

• CURENT ELECTRIC 
DIN CENTRALE COS
MICE? Se afirmă că in vii
tor centrale electrice „ancora
te" în Cosmos vor furniza cu
rent pentru iluminarea marilor 
orașe și pentru nevoile indus
triei. Care este temeiul afir
mației ? Fapt este • că N.A.S.A. 
a însărcinat o mare între
prindere din Princeton (S.U.A.) 
să elaboreze un studiu in a- 
cest sens. Energia produsă 
de astfel de centrale solars 
ar urma să fie furnizată con
sumatorilor prin intermediul 
sateliților. Realizarea unui ase
menea proiect presupune rezol
varea a numeroase și compli
cate probleme tehnice. Totuși, 
se pare că proiectul nu ține de 
domeniul fantasticului, dacă se 
are în vedere că centrala elec
trică solară în miniatură depusă 
pe Lună de „Apollo-12“ func
ționează neîntrerupt de aproape 
5 ani.

GENEVA

Negocieri în problema obstacolelor

> de la Congres 
ajutoare' militare 
Pnom Penh".

comerciale
GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge

neva au început negocierile în pro
blema obstacolelor netarifare, In 
cadrul noii runde de negocieri co
merciale multilaterale ale G.A.T.T., 
marcîndu-se, astfel, trecerea de la 
faza pregătitoare la cea a negocieri
lor efective.

Luînd duvîntul, șeful delegației 
române, Mircea Petrescu, ministru 
consilier, a prezentat poziția Româ
niei, scoțînd în evidență importanța 
eliminării unor măsuri care împie
dică desfășurarea normală a schim
burilor comerciale internaționale, 
cum ar fi restricțiile cantitative, 
autolimitările, normele tehnice pro-

restrictive de im-hibite, procedurile 
port etc.

După dezbateri __
lista obstacolelor care vor intra 
prioritate în negociere.

în continuarea lucrărilor, delegația 
română a arătat că negocierile 
trebuie să aibă în vedere, printre 
altele, următoarele elemente de 
bază : angajamentul părților de a nu 
introduce în perioada negocierilor 
noi obstacole, realizarea unor avan
taje suplimentare in favoarea 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare, 
Indiferent de regimul lor social-eco- 
nomie și, în general, respectarea prin
cipiului nediscriminării cure stă la 
baza G.A.T.T.

, a fost stabilită 
cu

transmit

•APĂ FIERBINTE IN 
SUBSOLUL VIENEI. 
timpul unor forări Intr-un < 
tier vienez, dintr-un puț 
țîșnit o coloană de apă fier
binte. Pornind de la această în- 
tîmplare, specialiștii au stabilit 
că în subsolul orașului, la circa 
3 000 de metri, șe află o uriașă 
pînză cu apă clocotindă. Spe
cialiștii elaborează în prezent 
mai multe proiecte în vederea 
utilizării acestei importante re
surse calorice. ,.

• UN NOU SISTEL> 
DE TELEVIZIUNE IN CU
LORI. In Italia, care nu are 
televiziune în culori, urmează 
să fie introdus un sistem inedit, 
care diferă de cele cunoscute 
pină în prezent — „PAL" 
(R.F.G.) și „SECAM" (Franța). 
Noul sistem, denumit „ISSA“, a 
fost elaborat de firma italiană 
„îndesit".

• INDRĂGOSTiyil DE 
FRUMOS. Cercetătorii* de la 
renumitul muzeu de artă lenihj- 
grădean Ermitaj — care, prin 
bogăția și valoarea colecțiilor 
sale, se înscrie printre cele mai 
însemnate muzee din lume
au cules date interesante pri
vitoare la vizitatori. Din numă
rul de 3 500 000 de persoane 
care vizitează anual Ermitajul, 
1 600 000 vin și a doua și chiar 
și a treia oară să contemple prep 
țioasele tablouri. Dacă vizitele 
de inițiere, în grup, durează, în 
medie, două ore și jumătate, cei 
care vin în mod individual pe
trec, in medie, cile patru ore.

în

KHARTUM 7 (Agerpres). — In
tr-un discurs rostit la cea de-a doua 
sesiune a C.C. al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, președintele Sudanului. 
Gaffar Numeiri. a apreciat pozitiv 
modul în care se pune în aplicare 
programul de dezvoltare a relațiilor 
economice și cooperarea între Egipt 
și țara sa.

Referindu-se la convorbirile purta
te recent la Khartum cu președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției al Libiei. Moamer El Geddafi. 
șeful statului sudanez a menționat că 
tema centrală a acestora a constl- 
tuit-o întărirea, solidarității între sta
tele arabe și consolidarea relațiilor 
sudano-libiene.

în legătură cu vizita pe care ur
mează să o întreprindă în cursul 
lunii viitoare în Irak, vorbitorul a 
afirmat că ea va deschide o nouă 
etapă în relațiile dintre cele două 
țări.

transmis suveranului iordanian, cu 
acest prilej, un mesaj personal din 
partea președintelui Anwar El Sadat. 
Nu au fost date detalii în legătură 
cu conținutul mesajului respectiv, 
dar surse guvernamentale au arătat 
că problema principală o constituie 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Apropiat.

Președintele R. A. Egipt, Anwar 
El Sadat și-a exprimat optimismul 
in legătură cu noua rundă de con
vorbiri de pace în Orientul Apropiat 
a secretarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

„Rezultatele acestor convorbiri ar 
putea duce la reluarea Conferinței 
de pace de la Geneva" — a afirmat 
Anwar El Sadat, în numărul de vi
neri al ziarului „Al Ahram".

7 (Agerpres). — în capitala 
au luat sfîrșit convorbirile 
----- El

Ashraf Marwan, secretarul pentru 
Informații al președintelui egiptean 
Anwar EI Sadat, a efectuat, joi, o 
vizită de șase ore Ia Amman, unde 
a avut convorbiri cu regele Hussein 
al Iordaniei. Emisarul egiptean a

RIAD 
saudită 
dintre regele Feisal și Moamer 
Geddafi. președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia. 
Cei doi conducători au trecut în re
vistă relațiile dintre Libia și Arabia 
Saudită și au examinat aspecte di
verse ale situației actuale din Orien
tul Apropiat.

1

ALGER 7 (Agerpres). — Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, șahin- 
șahul Iranului, și Saddam Hussein 
Al Takfiti, vicepreședinte, al Consi
liului Comandamentului Revoluției 
al Irakului, și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu acordul de recon
ciliere la care au ajuns.
. într-o declarație făcută înainte de 
plecarea sa de la Alger — unde a 
participat la întilnirea la nivel înalt 
a O.P.E.C. — Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr a declarat : „Sint 
foarte mulțumit. Diferendul dintre 
cele două țări dura de foarte mult 
timp și noi nu am ajuns niciodată să 
normalizăm relațiile noastre. Gratie 
eforturilor și bunăvoinței președinte
lui Boumediene. am putut. în sfîrșit. 
să ne înțelegem și să punem capăt 
acestui diferend". Adresîndu-se zia
riștilor la sosirea la Teheran, șahin- 
șahul Iranului a arătat : „Coopera
rea este întotdeauna preferabilă con
fruntării".

La rîndul său, Saddam Hussein — 
care s-a numărat printre personali
tățile care l-au salutat pe Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr la plecarea 
acestuia de la Alger — a declarat că 
„acest acord este important în pri
mul rînd pentru ceea ce reprezintă 
în sine însuși. El este important, pe 
de altă parte, pentru viitorul rela
țiilor între țările noastre și pentru 
incidența sa asupra viitorului re
giunii și al situa'tiel internaționale. 
Este cert că acordul constituie pen
tru popoarele iranian și irakian un 
rezultat însemnat".

nas

300 000 de funcționari de 
Stat din Italia au declan?at* vi
neri. o grevă de 24 de ore la che- 
riiarea celor trei mari centre sindi-. 
cale italiene — C.G.I.L.. C.I.S.L. și 
U.I.L. Greviștii cer inițierea unei re
forme a administrației publice. Alte 
două greve sînt prevăzute a avea loc 
la nivel regional pînă la 18 martie, 
iar la 21 -martie se va desfășura o 
mișcare revendicativă la nivel na
țional — anunță agenția Franc» 
Presse.

Turcia a refuzat să găz
duiască întâlnirile N.fi.T.0. 
ale miniștrilor apărării si miniștrilor 
da externe ai țărilor membre, deoa
rece nu poate oferi condițiile cores
punzătoare pentru organizarea lor — 
a declarat un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe. El a 
arătat că N.A.T.O. a luat în conside
rare ca țări-gazdă pentru aceste 
întîlniri Grecia,. Turcia si Norvegia, 
dar acestea au refuzat.

în capitala Republicii 
Centrafricane, Bangui’ au tn* 
ceput, vineri după-amlază, lucrările 
unei reuniuni la nivel înalt, la care 
participă șefii de stat sau reprezen
tanții acestora din 13 țări francofone

1

din Africa, precum și președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
Țările africane reprezentate sînt s 
Burundi, Republica Centrafricană, 
Coasta de Fildeș, Dahomey, Gabon, 
Mauritius, Niger, Ruanda, Senegal, 
Insulele Seychelles, Togo, Volta Su
perioară și Zair.

fi încetat din viață Veliko 
Vlahovici. La BeI8rad s_a anun
țat că a încetaț din viață la Geneva, 
după o grea și îndelungată suferin
ță, Veliko Vlahovici, mebru ăl Pre
zidiului C.C. al U.C.I. în legătură cu 
aceasta, Comitetul Executiv al -Pre
zidiului C.C. al U.C.I. s-a întrunit, 
vineri, intr-o ședință specială.

• CÎND SE RUPE 
ECHILIBRUL NATURII... 
După ce pădurile din jurul sta
țiunii balneare japoneze Atârni 
au fost, in mare parte, defrișate, 
Ciocănitoarele . s-au... răzbunat 
în felul lor : ele au făcut îh 
ușile, obloanele și alte părți 
confecționate din lemn ale vi
lelor și hotelurilor găuri mari 
cît pumnul. ■ Acum, autoritățile 
se gindesc la posibilitatea unor 
reimpăduriri, dat fiind că nu au 
găsit alt mijloc de a scăpa de 
supărătoarele zburătoare.

Ansamblul de cintece șt dan
suri populare românești 
ramureșul" a prezentat un spec
tacol de pală in sala teatrului 
„ABC" din Lisabona, 
cei prezenți s-au aflat : Mendo
za e Cunha — șeful protocolului 
de stat, Tito de Morais — prim- 
secretar național al Partidului 
Socialist Portughez, Thomas An
dresen — secretarul general al 
M.A.E. portughez, precum si 
alta -personalități.

„Ma-

Printre

întrunită într-un moment cînd 
problemele energiei, materiilor prime 
și dezvoltării preocupă în măsură 
crescîndă toate statele, atît cele dez
voltate, cît și cele în curs de dezvol
tare, Conferința la nivel înalt a 
O.P.E.C. (Organizația țărilor expor
tatoare de petrol) s-a încheiat cu 
un bilanț pozitiv, concretizat în sta
bilirea unei platforme comune fată 
de probleme complexe ale actualită
ții internaționale.' Așa cum notează 
observatorii politici, este remarcabi
lă, în primul rind, atmosfera pozi
tivă, de conlucrare, ce a caracterizat 
dezbaterile conferinței șj care a per
mis participanților să-și armonizeze 
interesele, să realizeze o. amplă înțe
legere in probleme fundamentale 
pentru ele — spulberînd astfel pre
zicerile răuvoitoare ale unei părți' 
a presei occidentale.

Este deosebit de semnificativ fap
tul că lucrările conferinței au afirmat 
pregnant un șir de principii și po
ziții aflate în concordanță cu cerințe
le edificării unei noi ordini economi
ce internaționale. Astfel, „Declarația 
comună" — documentul concluziv al 
conferinței — înscrie hotărîrea ță
rilor participante de a întări mai de
parte solidaritatea dintre ele. în e- 
fortul pentru promovarea aspirațiilor 
legitime ale popoarelor lor de a-și 
valorifica resursele naturale în Inte
resul propriei dezvoltări. în această 
privință, documentul proclamă so
lemn dreptul suveran și inalienabil 
al fiecărei țări de a stăpîni si exploa
ta resursele sale naturale, de a sta
bili prețul lor de vînzare. respin- 
gînd orice imixtiuni, orice încercări 
de a se pune în cauză aceste drep
turi fundamentale.

Neîndoielnic, proclamarea solem
nă a acestor principii va stimula pro
cesele legitime de recuperare a avu
țiilor naționale și- dezvoltare econo
mică independentă din țările O.P.E.C. 
— și nu numai din acestea. Este, de 
altfel, semnificativ că chiar în aces
te zile Kuweitul a anunțat că va 
pre.lua complet controlul asupra in
dustriei petroliere ; în același sens 
urmează să procedeze Arabia Saudi- 
tă și Venezuela — astfel că anul 19 <5

va marca sfîrșitul erei concesiunilor 
și începutul unei noi ere petroliere.

Un aport la întărirea legăturilor 
dintre țările petroliere, in scopul pro
movării intereselor lor. îl reprezintă 
și înțelegerea, intervenită cu prile
jul conferinței de la Alger, privind 
normalizarea relațiilor dintre Iran 
și Irak — acord salutat cu satisfac-

perților. în același timp, a fost în
scris principiul potrivit căruia ță
rile O.P.E.C. vor tine seama de in
teresele țărilor în curs de dezvolta
re in cadrul oricăror negocieri in
ternaționale, astfel ca să se creeze 
condiții cit mai favorabile pentru 
chidarea treptată a fenomenului 
subdezvoltare pe plan mondial.

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT A O.P.E.C

Idei și poziții favorabile
edificării noii ordini

economice internaționale
tie de prietenii celor două state.

Preocupate de întărirea unității 
lor, statele participante la conferin
ță și-au manifestat, totodată, hotă- 
rîrea de a întări legăturile de soli
daritate cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare, ale căror economii au 
resimțit creșterea prețurilor, atît ale 
materiilor prime, cît și ale produse
lor industriale. Pe acest plan, decla
rația prevede acordarea unui sprijin 
substanțial țărilor din această cate
gorie — sub formă de credite, fa
cilități de plată, ajutoare — modali
tățile practice urmînd să fie concre
tizate in „planul de acțiune", a că
rui redactare a fost încredințată ex-

li- 
de

O atenție deosebită a fost acorda
tă la conferință relațiilor cu țările 
consumatoare de energie si materii 
prime — în lumina adevărului că in 
epoca actuală a crescut considerabil 
interdependenta economică a state
lor, că progresul unora nu poate fi 
obținut în dauna progresului altora, 
că, dimpotrivă, este imperios necesar 
să se asigure un raport judicios în
tre prețurile materiilor prime și ale 
mărfurilor industriale, accesul tutu
ror țărilor atît la cuceririle științei 
și tehnologiei moderne, cît și la ma
teriile prime și sursele de energie. 
Este de aceea deosebit de important 
că reuniunea de la Alger s-a pro-

nunțat In favoarea dialogului, expri
mînd acordul de principiu pentru ți
nerea unei conferințe internaționala 
reunind țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, subliniind, in 
același timp, necesitatea ca aceasta 
să abordeze nu numai problema pe
trolului, dar și a celorlalte materii 
prime.

Așa cum se știe, o problemă esen
țială, de care depinde soluționarea 
actualei situații, este aceea a prețu
rilor. ceea ce presupune asigurarea 
unor raporturi juste, echitabile între 
prețurile materiilor prime, produse
lor industriale și agricole, 
stimuleze 
a țărilor tn curs de dezvoltare și, 
totodată. ' '___ 1 . ' __ '
producției In general, tn acest' con
text, la conferința de la Alger a fost 
definitiv admis principiul indexării 
prețului 
inflației, 
odată, 
gata să 
prețului 
care 
ționa pentru stabilizarea situației 
economice mondiale.

Se poate astfel aprecia că hotărâ
rile luate la Alger, promovînd în 
mod firesc interesele țărilor în curs 
de dezvoltare, oferă, totodată, pre
mise favorabile unui dialog interna
țional constructiv, care să corespun
dă intereselor legitime ale tuturor 
națiunilor, In cadrul unei colaborări 
echitabile, reciproc avantajoase.

Este un postulat fundamental al 
lumii de azi — subliniat cu consec
vență de partidul și statul nostru — 
că progresele pe acest drum nu pot 
fi realizate decît prin participarea 
activă a tuturor statelor, in condiții 
de deplină egalitate, numai astfel 
putîndu-se înainta spre realizarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, întemeiată pe prin
cipii democratice, corespunzător ce
rințelor obiective ale dezvoltării con
temporane.

-------------------------- ---------------
Generali și amirali grec, 

puși în retragere. Guvernul 
Greciei a 
maniere a 
te, punînd 
nerali și patru amirali, s-a anunțat 
oficial la Atena. Locurile devenita 
vacante urmează a fi completate cu 
cadre tinere sau prin rechemarea 
unor ofițeri demiși de fostul regim.

0 nouă explozie nuclea
ră subteranăa fost efectuată vi
neri pe poligonul din Nevada. Ex
plozia — a doua efectuată de Statele 
Unite In acest an — a avut o pu
tere situată Intre 20 000 ți 200 000 
tone trinitrotoluen.

0 demonstrație de masă, 
organizată în semn de protest față 
de deteriorarea situației tineretului 
în R.F. Germania, a avut loc la Ha- 
novra. Participants au reclamat a- 
doptarea de măsuri vizînd democra
tizarea sistemului de învățămînt și 
combaterea agravării șomajului mai 
ales în rîndurile tineretului. Mani
festații similare au avut loc în ulti
ma vreme și în alte centre, ca Bre
men, Koln și Wolfsburg.

care să 
dezvoltarea cu precădere

lnteresul pentru creșterea

la petrol in funcție de rata 
de cosiul tehnologiei. Tot- 

țările O.P.E.C. s-au arătat 
discute problema reducerii 
la petrol, în condițiile în 

țările industrializate vor ac-
pentru

Gh. CERCELESCU

Încheiat acțiunea de re- 
conducerii forțelor arma- 
în retragere alți 36 se

Doi ofițeri spanioli, mai°- 
rul Julio Busquets și căpitanul Jose 
Ulve, au fost condamnați Ia șase și. 
respectiv, două luni închisoare pen
tru încălcarea disciplinei militare. 
Cel doi ofițeri s-au făcut vinovati de 
faptul că au luat apărarea unui al 
treilea ofițer ce a refuzat să dea au
torităților numele unor 
la greva muncitorilor de 
din Barcelona.

Facultatea de drept a
ții din Granada (Spania) a fost în
chisă pe o durată nelimitată, ca ur
mare a incidentelor care au avut loc 
aici — se arată într-un comunicat al 
rectoratului.

participant! 
Ia metroul

Universită-

Ill Pel'll, starea d0 urgență și 
suspendarea garanțiilor Individuale 
pe întregul teritoriu al țării au fost 
.prelungite cu încă treizeci de zile. 
Hotărîrea a fost necesară pentru a 
menține în vigoare măsurile luate 
la 5 februarie împotriva unor ele
mente contrarevoluționare.

Un avion militar ameri
can 8 Patrun3 *n spațiul aerian al 
R.D. Vietnam, efectuînd zboruri de 
recunoaștere. In legătură cu aceas
ta, un purtător de cuvlnt al M.A.E. 
al R.D.V. a dat publicității o decla
rație de protest.

• DRAMATUR
GUL INVENTATOR. 
Dramaturg celebru în lumea în
treagă pentru afecțiunea cu 
care se apleca asupra oamenilor 
de condiție modestă („Topaze" 
s-a bucurat de mult succes Și 
pe scenele noastre), Marcel 
Pagnol este mai puțin cunoscut 
publicului larg sub un alt as
pect al personalității sale, acela 
de inventator. Depănîndu-și a- 
mintirile despre Pagnol, scrii
torul Raymond Cas'tans dezvă
luie că, în perioada dintre cele 
două războaie, acesta a proiec
tat și construit prototipul unui 
automobil „Topazette", bazat 
pe cifra 3:3 cai putereț 3 vi
teze, 3 locuri, 3 litri de benzină 
la suta de kilometri (după cum 
se vede, o mașină 
tualele condiții de 
carburanți), 3 roți 
3 mii franci. Tot 
elibera pe conducătorii auto de 
coșmarul frinelor care nu mai 
răspund la comenzi, a construi! z 
prototipul unui autovehicul pe 
al cărui șasiu era .montat un 
enorm sabot ; la o simplă apă
sare de buton, acesta se planta 
ferm pe asfalt și ridica automo
bilul deasupra șoselei, în timp 
ce roțile mergeau în gol. Din 
păcate, arată memorialistul ,i 
mintit, aceste idei nu au fost 
reținute...

ideală în ac- 
penurie de 
și prețul... 
el, pentru a

,a-

Sesiunea Comisiei economice si sociale a O.N.U.1
pentru Asia și Pacific

Documente în sprijinul extinderii înțelegerii regionale și subre^ 
gionale

DELHI 7 (Corespondentul 
preș transmite). — La Delhi 
încheiat, vineri, lucrările 
anuale a Comisiei 
ciale a Națiunilor Unite pentru Asia 
și Pacific (E S.C.A.P.) la care au 
participat delegați din 39 de țări 
membre și state asociate, reprezen
tanți ai unor organisme specializate 
ale O.N.U., precum și invitați din 
alte țări. România a participat da 
lucrările acestei sesiuni cu statut de 
observator.

Participanții la sesiune au adoptat 
„Declarația de la Delhi privind con
tribuția regională la Instaurarea unei 
noi ordini economice Internaționale" 
„Raportul anual al E.S.C.A.P.", pre
cum și o serie de rezoluții referi
toare la „Programul de lucru și or- 
dinea-de priorități pe anii 1975—1977". 
au hotărît crearea „Centrului asiatic 
pentru mașini agricole", „Planul de 
acțiune regională pentru întărirea 
rolului femeii în dezvoltarea eco
nomică și socială", înființarea de 
instituții regionale pentru formarea 
de cadre necesare dezvoltării econo-

Ager- 
s-au 

sesiunii 
economice și so-

miilor din țările regiunii, stabilirea 
unui „Centru regional de transfer 
tehnologic", dispoziții privind trans
porturile maritime și dezvoltarea 
porturilor.

A fost acceptată prin consens pro
punerea delegației Indoneziei ca 
viitoarea sesiune a E.S.C.A.P. să aibă 
loc în luna aprilie, anul viitor, la 
Djakarta.

Document principal -al sesiunii, 
„Declarația' privind contribuția re
gională la instaurarea unei noi ordini 

/economice internaționale" afirmă ne
cesitatea ca „statele regiunii să abor
deze diferitele lor probleme într-un 
spirit de extindere a înțelegerii re
gionale și subregionale și de coope
rare internațională crescîndă pentru 
ca deliberările comisiei să constituie 
o contribuție ta instaurarea urgentă 
a unei noi ordini economice interna
ționale și la o nouă strategie a dez
voltării, orientată, în special, în di
recția ameliorării situației păturilor 
largi ale populației, a condițiilor de 
viață și trai ale acestora".

• CITE CALORII CON
SUMĂ UN SCHIOR? 

-Asociația alpiniștilor din R.F.G. 
a publicat un tabel care cuprin
de cantitatea de calorii care se 
consumă în timpul schiatului : 
într-o oră de „coborîre" pe pir- 
tie se consumă 100—200 de ca
lorii, iar în cazul sportivilor de 
performanță — 300 de calorii ; 
în cursul unei ore de fond — 
200 de calorii, iar în ritm alert 
— pînă la 600 de calorii ; o oră 
de urcuș cu schiurile echivalea
ză cu pierderea a 300—400 de 
calorii, iar în ritm accelerat șl 
cu un rucsac în spinare — pină 
la 900 de calorii. Aceste pierderi 
pot fi însă ușor compensate : 
150 grame de ciocolată produc 
600 calorii.

• CEL MAI VECHI 
ORAȘ LATINO-AMERI- 
CAN. Portul mexican Vera
cruz, întemeiat în 1519 de Her
nan Cortes, revendică titlul de 
cel mai vechi oraș de pe conti
nentul latino-american. Aceeași 
onoare este revendicată și de 
orașul Granada din Nicaragua, 
ai cărui susținători afirmă că 
deși localitatea a fost înteme
iată în 1524, ea nu s-a mutat 
de pe locul Inițial, cum se 
consideră că este cazul orașului 
Veracruz. Deocamdată rivalita
tea nu a fost tranșată, așteptin- 
du-se în continuare verdictul 
Istoricilor.
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