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DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII 

SOCIALISTE CHEAMĂ

FEMEI DE LA ORAȘE ȘI SATE!
toate sferele activității sociale, în 
munci de conducere la toate nivelu
rile, pe măsura ponderii și rolului lor 
în viața societății.

Votind candidații Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
votați pentru viața voastră nouă, socialistă, pentru Programul 
Partidului Comunist Român de afirmare tot mai puternică a femeilor 
in toate domeniile de activitate, în conducerea societății noastre, 

} pentru fericirea familiilor și viitorul luminos al copiilor voștri, 
: pentru prosperitatea României socialiste! J ‘
I , - > ! ' . . • ■ ■'<.

Dînd o înaltă apreciere spiritului de 
abnegație al femeilor, contribuției lor Ia 
realizarea sarcinilor în domeniul produc
ției materiale și al vieții spirituale, la

educarea tinerei generații, la dezvoltarea 
și întărirea familiei, partidul și statul 
nostru vor acorda în viitor o și mai 
mare atenție promovării femeilor în

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -—      «r—•———  -------------------------------------------------------------------—............................................................... .. —    *

0 forță importantă în opera 
de înflorire a patriei socialiste

Destin înnobilat

la Încheierea actualei legislaturi,
la începutul NOI[ legișlajur[

™ fa a

„Am străbătut un drum de luptă și muncă, am obținut suc
cese de mare însemnătate. România a devenit un stat industrial- 
agrar puternic, cu un înalt nivel al științei și culturii, cu un nivel 
ridicat de civilizație, de bunăstare materială și spirituală a oame
nilor muncii. Să facem în așa fel incit votul de la. 9 martie să con
stituie o nouă și puternică manifestare a hotărîrii întregului nos
tru popor de a urma neabătut Partidul Comunist Român, de a 
întări unitatea in cadrul Frontului Democrației și Unității So
cialiste - chezășia victoriei socialismului și comunismului în 
Romania*'.

NICOLAE CEAUȘESCU

încă de la crearea-sa, partidul nos
tru și-a înscris pe steagul luptei re
voluționare, printre obiectivele poli
tice și sociale importante, emancipa
rea femeii, realizarea deplinei ega
lități intre femei și bărbați. Astăzi, 
ci nd sărbătorim Ziua internațională 
a femeii, ne amintim cu legitimă 
mindrie că, în panteonul celor care 
și-au făcut un ideal suprem din slu
jirea poporului, alături de numele 
atitor bărbați, neînfricați patrioți și 
comuniști, se află și cele ale multor 
femei, militante 
jgprajoase si de
votate pentru 
cauza socialis
mului. în spiri
tul acestor tradi
ții revoluționare, 
în istoricele rea
lizări obținute’ de 
poporul nostru în anii construcției 
socialiste, se află incorporată și mun
ca milioanelor de femei din țara 
noastră — românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități, munci
toare și țărănci, ingineri și cadre di
dactice, medici și artiști, mereu pre
zente alături de soții, frații și fiii lor 
în opera măreață de edificare a noii 
orinduiri sociale. Pentru toate femei
le din țara noastră constituie un mo
tiv de deosebită satisfacție și bucu
rie înaltele aprecieri pe care secreta
rul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, le-a formu
lat in cuvintarfea rostită lâ 6 martie 
la marea adunare populară cetățe
nească din Capitală, „O remarcabilă 
forță dinamică a dezvoltării societă
ții noastre — sublinia secretarul ge
neral al partidului — o constituie 
masele de milioane de femei — mai 
bine de jumătate din populația tării 
— care participă cu elan și abnegație, 
cu competență și spirit gospodăresc 
Ia întreaga creație materială și spiri
tuală a tării, Ia creșterea și educarea 
tinerei generații, la asigurarea viito
rului națiunii noastre".

Ana MUREȘAN 
președinta Consiliului Național 

al Femeilor

conducerii partidului, a indicațiilor 
secretarului său general au dus la 
instituirea unui climat deosebit de 
fertil de afirmare plenară a perso
nalității femeii in toate domeniile de 
activitate, de realizare a condițiilor 
materiale ■ propice pentru ca ea să 
împletească armonios îndatoririle 
profesionale și obștești cu acelea ce-i 
revin in calitate de soție și mamă, de 
gospodină. Niciodată nu s-au bucurat 
femeile din țara noastră de atita 
prețuire, de atita aleasă cinstire, de 

un loc mai înalt 
în viața socială și 
politică, în con
ducerea societății, 
a tării. Practic, 
nu există dome- 

. niu de activitate 
în care prezenta 
femeii să fiu se 

facă simțită, ca om al muncii, ca 
cetățean cu drepturi depline și egale 
cu toti cetățenii patriei.

în economie, acolo unde se făuresc 
valorile materiale de care arg nevoie 
societatea noastră, ele reprezintă o 
veritabilă forță, nu numai ca număr, 
ci și prin calitatea și substanța par
ticipării lor la procesul de produc
ție. Fie că este muncitoare la banda 
de montaj, șefă de echipă, de secție 
sau director, contribuția prin muncă 
a femeii cunoaște un spor de compe
tență, de responsabilitate, de anga
jare in transpunerea in practică a 
obiectivelor Congresului al XII-lea 
al partidului, a indicațiilor și orien
tărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu oamenilor muncii din eco
nomie. Dreptul democratic la muncă 
este folosit de femeile din țara noas
tră ca o relevantă expresie a ega
lității cu bărbatul pe tărîm profesional, 
de însușire temeinică a celor mai 
diferite și dificile meserii, a celor
(Continuare în pag. aV-a)

Femeia este încunu
narea creației, infinita 
sursă a vieții și a spe- 

i ranței. Si cu toate as
tea, ea a fost victima 
unei grave erori si 
discriminări care s-a 
perpetuat de-a lungul 
vremii, luind, citeoda- 
tă, pe plan social, 
aspecte ' monstruoase. 
Mult timp după ce 
sclavia fusese abolită 
și încetase. în fine, 
negoțul cu sclavi, fe
meia mai „beneficia" 
încă de tristul privile
giu de a fi socotită o 
marfă vandabilă, in 
orice caz o ființă infe
rioară, asupra căreia 
bărbatul avea drepturi, 
dacă nu legiferate, in 
orice caz impuse de 
tradifie și al cărei des
tin răminea incert din
colo de protecția aces
tuia (in măsura in care 
acest- lucru era posi
bil). Deși in procesul 
muncii, și potrivit ca
racterului acestui pro
ces, determinat de mu
tațiile survenite in di
ferite epoci din istoria 
omenirii, femeia și-a 
ciștigat o personalitate 
.distinctă, dovedind că 
are calități excepțio
nale in ceea ce priveș
te imaginația, puterea 
de muncă, inteligenta. 

i simțul măsurii și al 
echilibrului in rezolva
rea celor mai dificile 
probleme din cele mai 
diverse domenii de ac
tivitate și. mai presus 
de toate, simțul răs
punderii, a curs destu
la apă pe girlă pinii

cind aceste mari cali
tăți au inceput să fie 
recunoscute și să se 
bucure de oarecare a- 
tenție.

Abia cu apariția pro
letariatului pe scena 
■istoriei s-ar putea 
spune că destinul fe
meii s-a schimbat și că 
rolul ei pe plan social 
a inceput să-și afle 
dimensiunile reale. 
Concepția materialis
mului dialectic șl islo-

Virgil 
TEODORESCU

rlc asupra lumii a abo
lit inegalitatea dintre 
sexe, subaprecierea fe
meii, emanații ale unei 

■gindiri retrograde deși, 
trebuie s-o spunem, 
..Invitația la călătorie" 
a lui Baudelaire con
tinua și continuă să 
rămină in picioare. 
Lupta pentru progres 
a fost dusă, umăr la 
umăr, și de femeie, și 
de bărbat, și ca toate 
că femeia intra în a- 
ceastă luptă mai puțin 
înarmată, avind in ve
dere condiția ei uma
nă. cercul strimt in 
care fusese nevoită să 
se miște multă vreme, 
imposibilitatea de a 
lua cunoștință de pro
gresele științei și ale 
culturii, și in general 
lipsa de informație, ea 
a avut capacitatea de 
a deveni, in scurt timp, 
și in această privință,

egala bărbatului. A- 
mintesc, in treacăt, că 
atitea femei au fost și 
sini mari oameni de 
știință, savanți și stră
lucite minți in dome
niul cercetării, ilustre 
nume in domeniul cul
turii și al artei. Astăzi, 
in țara noastră, nici o 
piedică nu mai stă în 
calea femeii spre a-și 
desăvirși personalita
tea, pentru a putea a- 
junge pe cele mai 
înalte trepte in toate 
sferele de activitate, 
pe plan politic si so
cial. Societatea noas- 
l'hă socialistă oferă fe
meii cimp larg de ac
tivitate. ea se bucură 
de stimă si înaltă pre
țuire. Femeia poartă 
in ființa ei speranța 
intr-o lume mai fru
moasă șl mal bună. în 
mirifica lume a dra
gostei și a înțelegerii, 
a sincerității și a fide
lității. Sfir șese aceste 
rinduri citind versurile 
lui Paul Eluard : „Su
rori ale speranței, fe
mei curagioase, / Voi 
împotriva morții ați 
încheiat un pact : / A- 
cela. de-a uni virtuțile 
cu dragostea. / Surori 
ale speranței, nu o da
tă / Voi v-a-țl primej
duit viața / Pentru ca 
viața să triumfe. / A- 
proape este ziua, o 
nobile surori. / Cînd 
vom ride de vorbele : 
mizerie, război. / Cind 
noi vom da uitării su
ferința, /, Si orice chip 
va avea dreptul la 
mingiiere".

Ca o încununare a amplei activi
tăți politice de .dezbatere democra
tică a tuturor problemelor dezvoltării 
economice și sociale a patriei, la 
care a participat practic intregul 
popor, marea adunare cetățenească 
din Capitală, toți cei peste 100 000 
de participanți, milioanele de cetă
țeni care au urmărit această gran
dioasă manifestare populară, strălu
cita cuvintare rostită de secretarul 
general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au dat expresie bucuriei 
nemărginite, sentimentelor de înăl
țător patriotism pentru marile succe
se obținute sub conducerea înțe
leaptă a partidului în anii socialis
mului, îndeosebi în ultimul deceniu, 
hotărîrii ferme a tuturor fiilor țării 
de a munci susținut, mereu mai bine 
pentru prosperitatea continuă a 
patriei noastre scumpe, a tuturor 
meleagurilor românești. Așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, impresionantul tablou al 
succeselor dobîndite în anii construc
ției socialiste, în mod deosebit în 
ultimul deceniu, oglindește in modul 
cel mai concludent progresul uriaș 
cunoscut' .de societatea noastră 
socialistă atit în ce privește dezvol
tarea și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale, creșterea forței eco
nomice a țârii, cit și ridicarea 
gradului de civilizație al întregului 
popor, creșterea calității vieții tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră. 
Totodată, aceste succese pun în 
evidență, într-un mod deosebit de 
convingător, superioritatea orînduirii 
noastre, faptul că socialismul asigu
ră poporului nostru o viață tot mai 
bună și îmbelșugată, un viitor 
fericit. Nimic din ce am realizat- in 
acești ani de aur nu am primit în 
dar, totul am dobîndit prin hărnicia 
și priceperea noastră, prin munca 
fără preget a minunatei noastre 
clase muncitoare, a țărănimii și in
telectualității.

încă o dată avem la îndemină 
argumente vii, cu mare forță de 
convingere ale caracterului profund 
științific al întregii politici a parti
dului nostru, dovezi elocvente ale 
clarviziunii și realismului exemplar 
cu care partidul nostru comunist 
alcătuiește programele de dezvol-’ 
tare a țării și urmărește realizarea 
lor întocmai. Sfirșitul actualei legis
laturi a marcat puternic tocmai 
această trăsătură definitorie a poli
ticii partidului nostru comunist : an
gajamentul asumat de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, de

Partidul, Comunist Român în fața 
națiunii a fost îndeplinit în mod 
strălucit. Referindu-se la actuala 
legislatură - cea mai bogată in 
împliniri dintre toate — tovarășul

economiei, științei, culturii, a avuției 
întregului popor. Putem spune că 
legislatura Marii Adunări Naționale 
din cincinalul pe care îl încheiem a 
pus o puternică bază materială,

DINAMICA VENITULUI NAȚIONAL
— în procente —

Nicolae Ceaușescu evidenția înaltul 
ritm de creștere a producției indus
triale, dezvoltarea puternică a 
agriculturii, a celorlalte sectoare ale

tehnico-științifică șl politico-educa- 
tivă pentru înfăptuirea Programului
(Continuare în pag. aV-a)

Astăzi, femeile din țara noastră au 
un nou statut social-politic, posibili
tăți nelimitate de instruire și califi
care profesională, de participare 
neîngrădită la activitatea productivă 
și de conducere a societății. Consti
tuția — legea fundamentală a țării — 
consacră egalitatea in drepturi a fe
meii cu bărbatul, vocația ei pentru o 
viată socială activă și o participare 
intensă in toate domeniile de activi
tate.

Pentru femeile din țara noastră — 
ca dealtfel pentru intregul popor — 
ultimul deceniu și jumătate constituie 
perioada cea mai bogată in Înfăptuiri 
din istoria patriei. în aceiași timp pe
rioada deplinei lor afirmări, a puterii 
de muncă și creație, ă spiritului or
ganizatoric și a participării la actul 
conducerii atit pe târim profesional, 
cil și politic, in activitatea socială și 
obștească. Femeile din țara noastră 
exprimă conduoerii partidului și sta
tului, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
recunoștința lor profundă, sentimen
tele lor de sinqeră gratitudine pentru 
minunatele condiții de muncă „și de 
viață ce le sint create.

Pornind de la realitatea că femeile 
reprezintă-mai mult de jumătate din 
populația țării, conducerea partidu
lui nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au inițiat o serie de mă
suri practice, menite să sporească tot 
mai mult rolul femeii in viața eco
nomică, politică și socială a țârii, 
contribuția lor la înfăptuirea politicii 
partidului, prin participarea activă și 
nemijlocită la tot ce se decide și se 
făurește in interesul prosperității și 
progresului națiunii noastre socialiste.

Traducerea in viață a hotâririlor

DEDICAȚIE --------
Furtună și lumină și Idee, 
ce substantive feminine vin 
să-ți celebreze numele, femeie, 
natura se declină feminin.

Tu ești fragilitatea ce durează, 
eternitatea spusă cristalin, 
ești pavăză, ești inimă, ești oază, 
natura se declină feminin,

Cind ești măreață, nume ești, de țară, 
și Mioriță ești, din care vin 
legendele ce nu mai pot să moară, 
natura se declină feminin.

Trăiesc in cupluri, iată, substantive, 
e „soarta" femininul la „destin", 
pe-un cer de fulgerări definitive 
natura se declină feminin.

Pe suflet mi se-așază neprihana 
cind la bunica mea gîndesc deplin 
și-apoi la fata mea, frumoasa Ioana, 
natura se declină feminin.

Lumină, țară, mamă și idee, 
natură, pace, vouă mă închin 
în primăvară cînd te cînt, femeie, 
natura se declină feminin.

Adrian PÂUNESCU Desen de Traian

FORAJ MARIN-O realizare remarcabilă a i românești:

„ORIZONT11 - A

Ieri, la Șantierul naval 
Galați a fost lansată 
a doua platformă de 
foraj marin, „Orizont". 
Noua platformă este des
tinată prospectărilor geo
logice, ea puțind fora pină 
la 6 000 metri. La execuția 
proiectului au participat 
ICEPRONAV-Galați, In
stitutul de proiectări și 
cercetări pentru utilaj 
petrolier Ploiești ; dota
rea cu utilaje și instalații 
a fost asigurată de mari 
și prestigioase unități in
dustriale printre care „1 
Mai“-Ploiești, întreprin
derea de construcții de 
mașini Reșița, „Electropu- 
tere“-Craiova, întreprin

derile mecanice navale 
Galați și Constanța.

Din aceeași familie ‘cu 
„Gloria", noii platforme i 
s-au adus o seamă de Îm
bunătățiri tehnice : a fost 
sporită capacitatea de sto- 
caj a materialului pulve
rulent, a apei potabile, in 
același timp asigurîndu-se 
creșterea fiabilității cen
tralei electrice, o mai 
bună funcționare a unor 
agregate și instalații ; ea 
este dotată și cu o cabină 
de dirijare a zborului e- 
licopterelor.

Informind despre acest 
succes printr-o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul de 
constructori navali gălă- 
țeni se angajează să facă 
totul pentru ca aceste 
uzine plutitoare să popu
leze cu rodnicie apele 
Mării Negre, spre a aduce 
la suprafață cit mai re
pede și cit mai mult pe
trol. Vă asigurăm, stima
te tovarășe secretar ge
neral — se spune în te
legramă — că sarcinile și 
indicațiile pe care le-ați 
adresat clasei muncitoa
re, întregului nostru po
por la Consfătuirea de 
lucru din 25—26 februarie 
și la marea adunare 
populară din Capitală re

prezintă pentru noi, con
structorii de nave gălă- 
țeni, un program clar de 
lucru, pentru înfăptuirea 
căruia ne vom consacra 
întreaga pricepere și ca
pacitate de creație, spre 
binele și progresul națiur 
nii noastre. Ne vom pre
zenta in fata urnelor de 
vot încrezători că și prin 
acest act patriotic ne do
vedim participanți activi 
la conducerea și infăptui- 
rea sarcinilor ce revin 
maselor largi de oameni 
ai muncii in opera de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.
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„Aduc un cald omagiu tuturor femeilor din patria noastră, care au o contribuție 
inestimabilă atît la activitatea practică în diferite domenii ale construcției socialiste, 
cit și la munca de conducere a vieții economico-sociale, a întregii societăți. Le adresez 
cele mai calde felicitări, precum și urări de noi succese și împliniri în activitatea 
viitoare, în viață. “

B
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- iNICOLAE CEAUȘESCU lili

CINSTIRE FEMEII, CONDIȚII 
DE AFIRMARE MULTILATERALĂ 

în economia națională
Participante active la întregul proces de făurire a bunu

rilor materiale și spirituale, a crescut an de an ponderea fe
meilor în toate ramurile economiei și sectoarele vieții social- 
culturale.

® In prezent, numărul femeilor este de aproape 40 la 
sută din totalul personalului muncitor din industrie, față de 
numai 30 la sută în 1970.

® Ca rezultat al creșterii pregătirii profesionale a femei
lor, numărul de meserii, funcții și specialități în care pot să 
lucreze femeile a sporit de la 640 în 1973 la 759. Intr-o serie 
de ramuri și subramuri ale economiei naționale - industria 
textilă, a confecțiilor și tricotajelor, a încălțămintei, industria 
electronică și electrotehnică, mecanica fină și chimia, indus
tria alimentară și altele - prezența femeilor este preponde
rentă.

® In agricultură — sector de mare 
economia națională — 
de muncă.

® Ca o dovadă a înaltei competențe și a spiritului lor 
organizatoric, unui număr important de femei li s-au încre
dințat funcții de răspundere : 30 la 
nismelor de conducere colectivă din 
sînt femei.

importanță pentru
femeile constituie 58 la sută din forța

sută din membrii orga- 
industrie și agricultură

»

în activitatea socială
' Există domenii de activitate de mare însemnătate pe plan 

în care prezența femeilor este preponderentă : 
ocrotirea sănătății și asistența socială — PESTE 73 
LA SUTĂ ;
cultură, artă, învățămînt — aproximativ 66 LA SUTÂ ; 
circulația mărfurilor — peste 55 LA SUTÂ.

social,
@

$
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Ocrotirea mamei și copilului
cîte 10 lei pentru fiecare copil ca urmare a 
reducerii sumelor alocate cheltuielilor milita
re. In ultimele două decenii numărul copiilor 
care beneficiază de alocație de stat a crescut 
de aproximativ 3 ori, în timp ce fondurile in
vestite de la buget pentru alocații au sporit 
de circa 6 ori, ajungînd, în 1980, la aproxi
mativ 10 miliarde lei.

Legile țării noastre conțin importante pre
vederi cu privire la ocrotirea sănătății mamei 
și copilului, la crearea condițiilor materiale 
necesare creșterii și educării tinerei generații.

® Femeia are dreptul la : un concediu de 
maternitate - pre și postnatal - de 112 zile, 
cu plata integrală a retribuției ; i se consi
deră vechime neîntreruptă în aceeași unitate, 
dacă a întrerupt activitatea fiind gravidă sau 
pentru creșterea copilului pînă la 7 ani ; 
beneficiază de pauze pentru alăptare, în 
timpul programului de lucru sau de redu
cerea duratei acestui program, fără diminua
rea drepturilor materiale ; concedii medicale 
plătite pentru îngrijirea copilului bolnav.

® In actualul cincinal, alocațiile de stat 
pentru copii au fost majorate cu 30 Ia sută, 
în două etape, sume la care s-au adăugat

• Mamele cu mai mult de 5 copii (in vîr- 
stă de pînă la 18 ani) se bucură de ajutoare 
bănești din partea statului, ce se acordă lu
nar și pe tot timpul vieții mamelor. Și aceste 
ajutoare au fost majorate în cursul acestui 
cincinal : cu 150 de lei în cazul mamelor cu 
8 sau 9 
sau mai

copii și cu 200 lei pentru cele cu 10 
mulți copii.

© In prezent, peste 1 COD 000 de copii sînt 
îngrijiți și educați în creșe și grădinițe.

Instruire profesională
@ In 1945, două treimi 

dintre analfabeții moșteniți de 
la vechiul regim erau femei. 
Astăzi ele reprezintă 50 la 
sută din totalul celor cu stu
dii medii și 36 la sută din to-

Jalul celor cu studii superioa
re. Din totalul celor care lu
crează în cercetarea științifică, 
proiectare și inginerie tehno
logică femeile reprezintă 
la sută.

0

42

® In anul școlar 1978/ 
1979 fetele au reprezentat 46 
la sută din cei înscriși în în- 
vățămîntul liceal, 36,6 la sută 
din elevii școlilor profesiona
le și aproape 43 la sută din 
numărul studenților.

a m

în viata politică
® Aproape 28 la sută din membrii Partidului Comunist 

Român sînt femei. Un număr corespunzător de femei sînt 
alese în organe de conducere, astfel : © 9 femei sînt membri 
și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al partidului ; @ 83 de femei îndeplinesc 

.funcția de secretar al comitetelor județene și al municipiului 
București ; © 168 000 de femei au fost alese în diferite orga
nisme de conducere - de la birourile organizațiilor de bază 
pînă la comitetele municipale ș.i județene de partid.

Și în organizațiile de masă și obștești femeile dețin o 
însemnată pondere :

® 50 la sută din cei peste 2,5 milioane membri înscriși 
pînă în prezent ÎN ORGANIZAȚIILE DEMOCRAȚIEI Șl UNI
TĂȚII SOCIALISTE sînt femei ; aceeași proporție este păstrată 
și în conducerea acestor organizații.

© 229 dintre candidații propuși de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste pentru Marea Adunare Națională și aproape 
35 la sută din candidații pentru consiliile populare la alegerile 
de mîine, 9 martie, sînt femei.

@ în organismele de conducere ale sindicatelor femeile 
ocupă un loc important : 32,3 la sută din membrii consiliilor 
județene sînt femei ; din totalul celor aleși în consiliile muni
cipale, orășenești și'comunale sau care îndeplinesc diferite 
funcții în comitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții, 
peste 32 la sută sînt femei. _____________

ORAȘE FAR A PERIFERII
Un vis în urma cu 35 de ani, o impresionanta realitate socială —în prezent si în perspectivă, în numele căreia votează, mîine, întreaga tară

București. Cu ani în urmă, imaginea ce se putea vedea de pe dealul Piscului era cea din stingă. Azi, o altă perspectivă se deschide din acest punct spre locul unde s-a înălțat cartierul Tineretului Foto : S. Cristian

Oricine străbate România anului 
1980 pe calea aerului de la Marea cea 
mare pină dincolo de Apuseni, și din 
obcinele Bucovinei pînă la Dunăre, 
privindu-i așezările desfășurate pe 
vechile vetre ale localităților urbane 
sau rurale de altădată, nu poate să 
nu aibă revelația redimensionării 
ființei urbanistice a patriei noastre 
la proporțiile vastului proces de sis
tematizare și modernizare care, în 
ultimii cincisprezece ani, a căpătat 
ritmuri din ce în ce mai accelerate. 
O constatare se impune de la sine, 
fie că privirea asupra meleagurilor 
românești este lansată de la înălți
mea zborului păsării, fie de pe ar
terele rutiere ori feroviare care stră
bat țara de-a lungul și de-a latul : 
periferiile au dispărut aproape cu 
desăvîrșire, noi și noi așezări au do- 
bîndit identitate pe harta urbanistică 
a României.

Acest proces de redimensionare a 
vechilor localități, de implantare a 
unor noi urbe, de eradicare a maha
lalelor de altădată este grăitor prin 
el însuși, atît cu privire ia noua pu
tere a patriei noastre, la ambițiile ei 
de propășire, Ia instaurarea unei noi 
calități a vieții și a creșterii continue 
a bunăstării omului, cit și cu privite 
la punctul de pornire, la ceea ce eram 
cu 35 de ani în urmă, cînd țara se 
afla în plină revoluție, cind fiii pa
triei luptau pe frontul de vest îm
potriva fascismului, iar oei lăsați „la 
vatră“ trudeau din greu pentru refa
cerea țării și normalizarea vieții, bi
ruind lipsuri și greutăți ce păreau 
insurmontabile, dar mai ales sperînd, 
nutrind certitudinea în victorie, vi- 
sînd cu ardoare, cu patimă și nețăr
murită încredere în izbindirea celor 
mai temerare vise.

Atunci, în focul marilor lupte re
voluționare, desfășurate sub stindar
dul partidului comuniștilor, ziarul 
„Scinteia" din 5 ianuarie 1945 publica 
pledoaria unui arhitect în favoarea 
orașelor fără periferii, in care se 
arăta cum sînt și cum ar trebui’ să 
fie cartierele muncitorești. „Se poate 
orașe fără periferie ?“ — se întreba 
autorul invocînd „lipsa completă de 
interes față de nevoile păturii mun
citoare a vechilor guverne care a dus 
la crearea acelor periferii și subur
bane pe care le cunoaștem cu toții, 
ci> străzi nenorocite care nu vor pu
tea avea niciodată toate lucrările edi
litare de care e nevoie, chiar dacă ar 
fi să mai aștepte bieții locuitori zeci 
și zeci ’de ani de-a rîndul“. Și se 
depăna apoi visul vechilor și imun
delor mahalale, un vis al umiliților 
șl obidiților „de a trăi cu toții in lo

cuințe sănătoase, însorite, și avînd la 
dispoziție mai multe parcuri și gră
dini..." Era Anul Unu/ și se decreta 
dispariția mahalalelor. Se visa ca „în 
locul mizeriei să apară cartiere de 
locuințe colective, cartiere cu aparta
mente de mărime variabilă, după nu
mărul membrilor de familie, și care 
să satisfacă toate nevoile sanitare, 
economice și culturale ale muncito
rimii... Clădiri înconjurate de parcuri 
să mărginească orașele !“ — se spu
nea în acel număr al „Scinteii" din 5 
ianuarie 1945 — „Orașul fără perife
rii este realizabil 1“ Iar articolul con
chidea : „Un program de realizări pe 
etape trebuie întocmit de îndată, un 
program în care grija de clasa mun
citoare să fie pe primul plan 1“

Au trecut 35 de ani de atunci. Pro
gramul acesta a fost programul par
tidului în domeniul edilitar, întocmit 
laolaltă cu programele privind refa
cerea țării, reconstrucția, edificarea 
unei industrii moderne și a unei a- 
griculturi înaintate, programul lui de 

circa
/ 

luptă și acțiune întru bunăstarea și 
fericirea omului.

N-a fost ușor, o știm cu toții. 
Bucureștiul, ca și Iașiul, Craiova, 
Clujul,' Timișoara, Ploieștiul, Brașo
vul, Galațiul, Constanța, Aradul, ca 
atitea alte orașe, se „lăudau" înainte 
de război cu cîteva edificii de anver

gură. dar picioarele le înotau în glod, 
temeliile putrede li se răvășeau prin 
„gropi", în șubrezenia mahalalelor cu 
case de chirpici, cu ulițe desfundate, 
sordide. Prin 1937, un poet bucureș- 
tean scria : „Se mai înalță patruzeci 
de blocuri de cite patrusprezece 
etaje orgolioase ? Da... Dar tocmai
faptul acesta este, prin contrast, o 
durere. Cu fiecare zi, clădirile cen
trului se ridică mai aproape de cer. 
Cu fiecare zi, periferia se scufundă 

mai mult In pămînt. O, umărul de 
marmură superbă al Bucureștilor I" 

în fond, ce moștenire edilitară am 
avut ? Mahalale fără nici un insemn 
al civilizației secolului XX. cu tot 
ceea ce forma tranziția dintre Occi
dent și Orient, cu transhumante hao
tice din lumea rurală către cea ur

bană, cu implantări brutale de noi și 
noi „gropi" lăbărțate dincolo de pu
terea de cuprindere și de disciplinare 
a urbaniștilor. Atunci cînd visam la 
eradicarea periferiilor, orașele noas
tre erau răvășite de război, satele se 
chinuiau într-o înapoiere secular stra
tificată, tîrgurile purtau amprenta 
deformatoare a creșterii haotice, pre
tutindeni proliferau promiscuitatea și 
insalubritatea mahalalelor, acele ade
vărate plăgi ale tuturor așezărilor, 

fără stîrpirea cărora cele mai ambi
țioase planuri urbanistice puteau să 
rămină sterile.

Și am început cu „îngroparea gro
pilor". La București, la Iași, la Plo
iești, la Craiova, în atîtea alte orașe 
care se nășteau dintr-o mahala și 
sfirșeau într-alta, periferiile dîndu-Ie 

ocol fără putință de evadare decit in 
gropile fetide și pestilențiale. Nu. n-a 
fost ușor. Dar cit adevăr in cuvin
tele. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care spunea : „Nu există in România 
oraș, comună sau sat unde să nu se 
simtă pulsul uriașei opere de con
strucție economico-socială ce face ca 
întreaga patrie să fie un vast șantier 
al creației libere a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, înfră
țiți sub conducerea partidului comu

nist în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
țării spre comunism". Atunci, în 1945, 
cînd manifestam pe străzi pentru in
staurarea primului guvern democra'- 
tic, cînd ne scoteam cu greu pîinea 
din trupul vlăguit al țării, cînd cu
rățăm ruinele, visam la orașe fără 
periferii.

Acum orașele acestea există. Incre
dibilul s-a produs. Chiar și acolo 
unde au mai rămas vechi cartiere — 
vechi in sensul lor istoric, deoarece 
peste 15 milioane de cetățeni ai patriei 
noastre locuiesc în case construite în 
ultimii 30 de ani — au pătruns adînc 
însemnele confortului și ale civiliza
ției : parcuri noi, asfalt pe străzi, 
lucrări de canalizare (acestea au fost 
extinse cu 2 800 km), apa curentă (a 
cărei rețea a fost extinsă cu 4 600 
km), pretutindeni făcîndu-se văzute 
antenele televizoarelor, apărind școli 
noi și grădinițe de copii.

Orașele nu ne mai încep din ma
halale și nu ni se mai sfîrșesc in 
mahalale. Numai în ultimii patru ani 

s-au dat în folosință 800 000 de apar
tamente, urmind ca, pînă în 1990j să 
se ajungă la 2 450 000 apartamente 
nou construite în edificii de aleasă 
ținută arhitectonică. Șapte orașe au 
astăzi o populație de peste 200 000 
locuitori, Bucureștiul apropiindu-se 
de două milioane. în prezent, aproape 
50 la sută din populația țării locuieș
te în orașe.

Am construit din temelii o nouă 
Românie urbanistică. Au răsărit noi 
centre civice cu nuclee polarizatoare, 
funcțiile industriale, de învățămînt, 
culturale, administrative, comerciale, 
turistice ale «noilor așezări românești 
crescute pe vechile vetre amplificîn- 
du-se, adeseori creindu-se adevărate 
replici pe măsura vremii noastre de 
azi și pe măsura vremii de mîine, la 
modelele istorice care ne-au fost ofe
rite de înaintași.

Mari și străvechi centre istorice își 
află în acești ani de adevărată înflo
rire urbanistică o structură și o at
mosferă specifice, puse in valoare ca 
o componentă majoră a însăși exis
tenței noastre citadine. O demon
strează Craiova, Cluj-Napoca, Su
ceava, Constanța, Brașovul, Timi
șoara, așa cum o face mindra noastră 
Capitală, ieșită din greaua încercare 
prin care a trecut la 4 martie 1977 
și mai întinerită, și mai mîndră, și 
mai demnă de trecutul ei de glorii 
și de marele ei viitor.

Atunci, la puțin timp după ce sti
hia telurică ne lovise atît de cum
plit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adunat la sfat pe cei mai prestigioși 
arhitecți, urbaniști, edili și construc
tori, cerîndu-le să gîndească, să cre
eze cutezător, să facă din orașele 
patriei o adevărată constelație edili
tară de mare soliditate și neîntre
cută frumusețe, demnă de omul nou, 
constructor al socialismului și co
munismului. Concepția nouă, menită 
să împletească principiile de estetică 
și construcție moderne cu elementele 
arhitecturii tradiționale românești, 
conducînd la realizarea unui stil spe
cific. original, care să poarte atît am
prenta geniului artistic al poporului 
nostru, cit și pe aceea a epocii de 
mare avint constructiv pe care o 
trăim, a marcat planurile si schitele 
de sistematizare urbanistică ce stau 
la baza vastului proces de edificare 
a orașelor fără periferii.

Visul de demult, din primele luni 
ale revoluției, a ^devenit realitate. 
Mărturie stau imaginile pe care le 
intilnim zilnic. în fiecare oraș, in fie
care colț al patriei noastre de visă
tori. de revoluționari romantici, de 
oameni ai faptei.

Ioan GRIGORESCU
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1970 DECENIUL UNOR MARI VICTORII 5S
în dezvoltarea economico-socîală a țării, 

în creșterea calității vieții oamenilor
DINAMICA PRODUCȚIEI
GLOBALE INDUSTRIALE

— în procente -

CREȘTEREA PRODUSULUI SOCIAL
— în procente —

DINAMICA PRODUCȚIEI NETE INDUSTRIALE
— în procente —

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
GLOBALE AGRICOLE

— în procente —

Cu. soarele ce, neînvins, se-arată 
Și-n anotimpul tandrelor zăpezi, 
Pentru privirea dreaptă și curată 
Te cheamă Țara, Țara s-o votezi I

Cu soarele ce, prin Carpați, iși poartă 
Solemn, coroana naltelor amiezi, 
Stăpin deplin pe viață și pe soartă 
fe cheamă Țara, Pacea s-o votezi.

Cu soarele ce-și scrie fața-n ape 
Și-n liniștea bogatelor livezi, 
De viitor să fii cit mai aproape 
Te cheamă Țara, Munca s-o votezi.

Partidul este inimilor soare, 
Prin el, lumina inimii o vezi
Cum urcă-n ceas de nouă sărbătoare, 
Cind, pentru Om și . Patrie, votezi I

TE CHEAMĂ TARA...

1970

PENTRU VIITOR

CREȘTEREA VOLUMULUI 
DE INVESTIȚII

— în procente —

TOVARĂȘE SI
9 9

Nicolae DRAGOȘ

Sînt la mine acasă, țara aceasta m-a născut, 
Și nu mă tem să trăiesc in lumină, 
Lucruri prețioase am de apărat :
Vine primăvara și cresc păsări albastre pe ramuri, 
Griul încolțește in pămînt
Și-i apar pe ogor verzile flamuri, 
Vine primăvara, copiii se joacă în parcuri, 
Un viitor măreț crește cu ei,
Patria noastră crește aici de mii de ani 
Și Carpații au fost locuiți de zei.
Sînt fericită să trăiesc in lumină 
Patriei mele ii sînt cîntec și scut 
în sufletul meu este o mare iubire : 
Patria aceasta, care m-a născut.
Sînt mîndră de țara mea ; sînt fericită 
Că pun la temelia patriei o floare, 
Cu toții votăm la 9 martie pentru viitor 
Și toți ne bucurăm de-această sărbătoare.

Maro NICOARĂ

Veniturile bănești ale populației

Volumul vînzărilor de mărfuri
amănuntul a crescut de 2,3 ORI

ĂSI! CETĂTENE SI CETĂȚENI!
1 1 1 1

CREȘTEREA VOLUMULUI
COMERȚULUI EXTERIOR

— in procente —

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă să votați pentru viitorul socialist al patriei, pentru 
făurirea unei societăți al cărei țel suprem este omul, bunăstarea lui materială și spirituală, afirmarea plenară 
a personalității umane.

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă să votați pentru politica Partidului Comunist Român, 
pentru mărețele obiective adoptate de Congresul al XH-lea al partidului, a căror realizare va asigura înaintarea 
impetuoasă a patriei spre orizonturile tot mai luminoase ale progresului și civilizației socialiste, ale comunismului.

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)



PAGINA 4 SGI NT El A — sîmbătă 8 martie 1980

VOTUL NOSTRU DE LA 9 MARTIE ÎN PRAGUL MARII BĂTĂLII A INSĂMINȚĂRUOR —IIN ÎNDEMN ȘI 0 CERINȚĂ:

un vot pentruA
Întărirea unității frățești a tuturor oamenilor

muncii, tără
încununînd intensa campanie e- 

lectorală desfășurată >în ultimele săp- 
tămîni, votul de la 9 martie va in
clude. printre semnificațiile sale ma
jore. deplina adeziune a milioanelor 
de alegători fată de politica consec
vent revoluționară promovata de 
partid in problema națională. întrea
ga pregătire și desfășurarea alege
rilor vor prilejui astfel o nouă și pu
ternică afirmare a unității și priete
niei frățești a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. în lupta comună pentru edifi
carea orinduirii noi. socialiste.

Pretutindeni, viata noastră socială 
ilustrează, sub multiple fațete, aspec
tele cotidiene de manifestare ale 
acestei mari cuceriri revoluționare a 
poporului nostru. La furnalele Reși- 
ței și Hunedoarei, in minele Văii 
Jiului și în cooperativele • agricole 
bihorene, în sute de consilii populare, 
in organizațiile componente, ca și în 
organizațiile proprii ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
printre fruntașii întrecerii socialiste 
sau laureații uniunilor de creație, în 
școli și universități, in formațiile ar
tistice distinse cu premii ale Festi
valului national „Cîntarea României", 
găsești laolaltă oameni de. naționali
tăți. diferite. dar indisolubil uniți in 
eforturile pline de elan și dăruire 
pentru aceleași teluri, scumpe deopo
trivă tuturor fiilor tării.

La temelia acestei realități defini
torii a României socialiste se află 
rezolvarea justă de către partid a 
problemei naționale, în spiritul con
cepției revoluționare marxist-leninis- 
te, asigurarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor fiilor tării.

încă de la crearea sa cu aproape 
Sase decenii în urmă, partidul nostru, 
considerind solutionarea problemei 
naționale drept element intrinsec al 
revoluției socialiste, al operei de făuri
re a ndii orinduiri sociale, a des
fășurat o luptă energică împotri
va asupririi naționale de orice 
fel. a combătut orice manifestări de 
șovinism și naționalism, a realizat 
unirea in rîndurile sale, ca și în or
ganizațiile democratice pe care le-a 
îndrumat, a celor mai.înaintați fii ai 
poporului român și ai naționalităților 
conlocuitoare.

Unitatea tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, s-a 
dovedit unul din factorii determinant! 
ai victoriei luptei de eliberare națio
nală și socială, iar această victorie a 
creat premisele necesare pentru de
finitiva abolire a oricărei discriminări 
rasiale sau naționale, pentru garan
tarea în fapt a deplinei egalități în 
drepturi a tuturor fiilor țării, indife
rent de naționalitate.

Relevind că România se numără 
printre țările care au rezolvat 
intr-un mod democratic, umanist; 
problema națională, tovarășiil Nico'lae 
Ceaușescu sublinia: „Este1 meritul 
orinduirii socialiste, al partidului și 
statului de a fi realizat înfrățirea po
porului român și a naționalităților 
conlocuitoare, de a fi asigurat lichi
darea oricăror forme de discriminare 
națională, deplina egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor țării. So
cietatea noastră socialistă, in care au 
dispărut pentru totdeauna clasele 
exploatatoare, se caracterizează prin 
comunitatea intereselor fundamenta
le și strînsa coeziune a celor ce mun
cesc în activitatea consacrată înflori
rii patriei comune — Republica So
cialistă România".

Caracteristic democratismului con
secvent, de esență, al orinduirii noas- . 
tre socialiste este faptul că, prin con
tinua perfecționare a sistemului ei 
instituțional, se asigură o largă par
ticipare a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Ia condu
cerea statului, la desfășurarea intre- 
gii vieți politice, sociale, economice. 
După cum se știe, naționalitățile con
locuitoare sînt reprezentate — cores
punzător ponderii lor in cadrul popu
lației .țării — in forurile supreme de 
conducere ale partidului și statului — 
Comitetul Central al P.C.R., Consiliul 
de Stat. Marea Adunare Națională, 
Consiliul National al F.D.U.S.. in or
ganele centrale .și locale de partid și 
de stat, in conducerea organizațiilor 
obștești. Este concludent în acest sens 
că din cei 349 deputați aleși în Marea 
Adunare Națională, 40 sint ditî rîn
durile naționalităților conlocuitoare. 
Aceeași structură echitabilă caracte
rizează componenta organelor locale 
ale puterii de stat : din totalul de 
61 340 deputati ai consiliilor populare, 
5 255 sînt maghiari. 1 125 germani. 646 
aparțin altor naționalități. în județe
le Harghita/ și Covasna, procentul 
deputatilor de naționalitate maghiară 
este de 82 la sută. Deplina egali
tate în drepturi pe plan politic 
a tuturor .cetățenilor tării este dealt
fel ilustrată convingător și de marele

deosebire de naționalitate
număr al oamenilor muncii din rin- 
dul naționalităților conlocuitoare pro
puși drept candidați în apropiatele 
alegeri, ce vor marca începutul noii 
legislaturi.

Perioada ultimului deceniu a con
firmat concludent valoarea contribu
ției substanțiale pe care consiliile oa
menilor muncii aparținind naționali
tăților conlocuitoare o aduc la solu
tionarea corespunzătoare a probleme
lor care le preocupă, ca și la progre
sul general al societății noastre so
cialiste.

în numeroase țări ale lumii este 
urmărită cu viu interes orientarea

promovată de Partidul Comunist Ro
mân care, pornind de la adevărul 
necontenit confirmat de viată că 
drepturile și libertățile politice sint 
cu adevărat trainice, pe deplin ga
rantate. cind se sprijină pe o bază 
economică solidă, urmărește cu nea
bătută consecventă repartizarea ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul tării. Astfel se asi
gură creșterea economică mai puter
nică a județelor menținute în trecut 
in înapoiere economică, intre care și 
acelea unde, alături de români, tră
iesc oameni ai muncii de alte națio
nalități. apropierea județelor în ce 
privește nivelul producției globale pe 
locuitor și folosirea resurselor uma
ne. Județe ca Harghita, Covasna, 
Satu Mare. Bistrița-Năsăud. Sălaj, în 
care ritmul anual de creștere a pro
ducției industriale depășește conside
rabil media pe țară, au realizat in 
ultimele cincinale un adevărat salt 
în dezvoltarea lor multilaterală. Toc
mai ritmul rapid de industrializare 
a acestor zone asigură efectiv drep
tul la muncă al tuturor cetățenilor, 
.fără a fi nevoiți să-și părăsească ju
dețul, posibilitatea, de a. se, bucura de 
conclitii"to‘t mai bune de viață,'db‘ o ' 
civilizație superioară.

în concepția și in activitatea prac
tică a partidului nostru, grija stator
nică pentru întărirea bazei materiale 
a deplinei egalități în drepturi a ce
tățenilor din rîndurile naționalităților

conlocuitoare se îmbină armonios cu 
preocupările referitoare la înflorirea 
vieții lor spirituale. Dezvoltarea în- 
vătâmîntului de toate gradele în lim
bile naționalităților conlocuitoare este 
ilustrată de faptul că din circa 29 000 
unități școlare de tot felul, în peste 
3 300 se predă în limbile naționalită
ților conlocuitoare : din totalul de 
1 496 titluri de manuale, utilizate în 
acest an de învătămint, 583 sint în 
limbile acestora. Sugestiv pentru am
ploarea activității editoriale consa
crate naționalităților conlocuitoare 
este faptul că, din cele circa 20 000 
titluri de cărți tipărite în perioada 
dintre congresele XI și XII ale 
P.C.R., aproximativ 3 000 de titluri 
— intr-un tiraj de peste 20 milioane 
exemplare — sînt in limbile aces
tora. La rindul lor. cele 61 publi
cații. vasta rețea de teatre, case de 
cultură și alte instituții culturale, 
emisiunile speciale ale radioului și 
televiziunii se dovedesc factori activi 
de cultivare a limbii materne, de 
păstrare a tradițiilor naționale pro
gresiste. de propășire a culturii aces
tor naționalități, ca parte integrantă 
a patrimoniului cultural comun al 
României socialiste.

Sînt realitățile care i-au inspirat 
ziarului „Westfălische Rundschau" din 
R.F.G. aprecierea : ..Așa ceva nu 
există decît la Timisoara : patru 
ziare locale In patru limbi materne, 
pentru patru naționalități. Modelul 
este unic in lume..."

Solutionarea revoluționară a pro
blemei naționale, avind drept efect 
nemijlocit întărirea coeziunii societă
ții noastre, reprezintă un puternic 
izvor de forță al orinduirii noastre, 
un factor esențial de accelerare a 
progresului multilateral al patriei so
cialiste. Strădaniile unite ale tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate, pentru sporirea bunurilor 
materiale și spirituale chezășuiesc 
înflorirea patriei comune, făurirea 
viitorului comunist al României, a 
bunăstării și fericirii poporului liber 
și stăpip pe soarta sa.

„Frontul Democrației și Unității 
Socialiste — se subliniază în Mani
festul acestuia — va acționa statornic 
și in viitor pentru consolidarea fră
ției și unității dintre oamenii muncii 
români și cei aparținind naționalită
ților conlocuitoare, pentru perfectio
narea conlucrării lor tot mai strînse 
in munca și lupta închinată făuririi 
societății socialiste și comuniste pe 
pămintul României".

Votul nostru de la 9 martie va fi 
un vot pentru întărirea prieteniei 
frățești dintre oamenii muncii români 
și cei aparținind naționalităților con
locuitoare, pentru asigurarea, în con
tinuare, a deplinei egalități a tuturor 

; cetățenilor,. fără deosebire de națio
nalitate. pentru afirmarea lor plena
ră in ■ viața politică, economică, so
cială. pentru realizarea idealurilor și 
năzuințelor comune de propășire a 
patriei socialiste !

Tudor OLARU

GRĂBIȚI PREGĂTIRILE
PENTRU NOUA RECOLTĂ!

GALAȚI :

Gata pentru a intra 
cu toate forțele 

în cîmp
în județul Galați se fac pregătiri 

temeinice pentru a se asigura recolte 
sporite în acest an. Am urmărit con
cret cum se muncește acum, la în
ceput de primăvară, in cooperativele 
agricole Vinători. Șivița, Tuludești, 
Frumușița și I.A.S. Frumușita de pe 
teritoriul consiliului agroindustrial 
Tulucești. Aici urmează să se însă- 
mințeze, în această primăvară, o 
suprafață de aproape ,17 000 ha. 
Toate cele 296 de tractoare au fost 
reparate și revizuite. De la tovarășul 
Marius Vlăsceanu, directorul S.M.A. 
și vicepreședinte al consiliului agro
industrial, am aflat că in prezent se- 
mănătorile sînt probate pe bancurile 
de rodaj. Cind pămintul se vă zvînta, 
chiar dacă temperatura nu va fi cea 
necesară semănatului, va începe pre
gătirea solului, cu discurile, grapele 
și alte utilaje. Au fost stabilite 
o seamă de măsuri pentru a se re
duce consumul de carburanți și lu- 
brifianți. După ce tractoarele, ma
șinile și utilajele vor fi scoase 
în cîmp acestea nu vor mai fi aduse 
la sediul brigăzilor decît după înche
ierea lucrărilor agricole de primă
vară. Pentru evitarea deplasărilor 
în gol s-au organizat formații de me
canizatori și cooperatori pe tarlale și 
echipe speciale de alimentare cu car
buranți și lubrifianti. Dacă mai 
adăugăm că săminta e asigurată în 
totalitate, se poate aprecia că semă
natul porumbului se va încheia în 
jurul datei de 18—20 aprilie. (Florea 
Ceaușescu).

DOLJ :

A început plantarea 
cartofilor timpurii

Lucrătorii fermei nr. 4 din cadrul 
I.A.S. Dăbuleni au declanșat campa
nia agricolă de primăvară, pregătită 
cu răspundere, în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. Timpul însorit din ul
timele zile, ca și condițiile prielnice 
pe care le oferă terenurile nisipoase 
din această zonă .au permis trecerea 
la plantatul cartofilor timpurii pe cele 
85 hectare planificate, lucrare la care 
mecanizatorii Iulian Stamin. Marian 
Dinu, Ion Gorgotă ș.a. utilizează 8 
mașini adaptate pentru 6 rînduri în 
scopul sporirii productivității pe a- 
gregat. După cum am constatat. îrf- 
treaga cantitate de tuberculi a fost 
pusă din vreme la preîncolțit, iar te
renul a fost fertilizat, în prealabil, cu 
500 kg îngrășăminte complexe si IDO 
kg șare potasică la fiecare hectar. 
De asemenea, mașinile de plantat au 
fost revizuite și reglate in vederea 
realizării unei densități de 55 000— 
60 000 plante la hectar, care, asa cum 
spunea ing. Alexandru Triculete. di
rectorul I.A.S. Dăbuleni, va con

tribui 1a obținerea unei producții de 
cel puțin 12 000 kg Ia hectar și a 
unui venit mediu de peste 32 000 lei. 
O activitate deosebită am intîlnit și 
în cele două ferme legumicole ale 
întreprinderii, cu o suprafață de 315 
hectare, in care predomină ceapa, 
ardeiul gras, tomatele etc. Aici s-a 
urmărit modul de vegetație al răsa
dului de vinete ce va fi produs pen
tru 10 hectare. în prima urgentă, 
peste doar cîteva zile se va trece si 
la însămînțarea a 10 hectare varză 
de vară și a 90 ha cu arpagic, ma
șinile de plantat bulbi fiind deja 
pregătite. Tn curînd. la C.A.P. Călă
rași (consiliul unic Dăbuleni) va în
cepe însămînțarea celor 100 ha mază
re pentru boabe, terenul fiind pre
gătit încă din toamnă. (Nicolae Pe- 
tolescu).

IAȘI:

Mari suprafețe 
fertilizate, 

dar nu peste tot
In unitățile agricole din județul 

Iași au fost transportate pe cîmp 
peste 250 000 tone gunoi de -grajd, 
depășindu-se cu 10 la sută prevede
rile pe această perioadă. Suprafețele 
fertilizate sînt mult mai mari decît 
gele din anul trecut. Cum ș-a acționat 
și ce se face, în continuare, pentru 
a se transporta pe cîmp tot gunoiul 
de grajd ? Iată cîteva aspecte. în 
comuna Lețcani, cu ajutorul unui 
tractor S-l 800, prevăzut cu o cupă 
mare, s-au încărcat și transportat pe 
cîmp peste 3 100 tone gunoi, față de 
1 500 tone cit era prevăzut. Pînă 
la însămînțarea porumbului vor mai 
fi transportate cel puțin 5 000 tone. 
De la Lețcani, tractorul a fost trimis 
la grajdurile asociației economice in- 
tercooperatiste, aflate peste rîul 
Bahlui. Aici au fost luate măsuri 
pentru a se transporta tot gunoiul 
pe terenul repartizat bazei furajere. 
Apoi, tractorul va reveni la C.A.P. 
Lețcani. De ce ? „Ca să ne putem în
deplini angajamentul luat de aduna
rea generală de a fertiliza in acest an 
200 hectare cu porumb și 100 hectare 
cu floarea-soarelui, față de numai 100 
hectare planificate inițial — ne spune 
ing. Ion Meriu, președintele coopera
tivei agricole. Mai mult, cu acest pu
ternic tractor vom ajuta si cele
lalte unități agricole din raza consi
liului nostru, pentru că toate s-au 
angajat să sporească producția de 
porumb". Și la cooperativa agricolă 
din comuna Ciurea au fost duse pe 
cimp 1 500 tone gunoi, față de 1 000 
tone*  cit prevede planul, și se vor 
mai transporta încă 1 000 tone. Aici 
s-a lucrat cu un excavator de mare 
capacitate de încărcare. Peste cîteva 
zile, acest utilaj va fi trimis la C.A.P. 
Cornești, unitate vecină, dar în care 
lucrările de fertilizare sînt întîrziâte.

Prompt și cu multă răspundere au 
executat fertilizările și cooperatorii 
din Ruginoasa, Heleștieni, Grozești, 
Gorlean, Hărmănești, Bivolari. Ver- 
șeni. Nu același lucru am putut nota 
însă despre cooperativele agricole din 
Mironeasa, Holboca, Coarnele Caprei,

Popești, Ipatele. Românești. Vinători, 
Popricani. Lungani Băltați. în aceste 
unități transportul gunoiului pe cimp 
s-a făcut și continuă să se facă încet, 
consiliile populare, președinții coope
rativelor și specialiștii parcă nici 
n-au auzit că actuala campanie agri
colă trebuie să se încheie foarte 
repede. în altele se așteaptă prea mult 
„intrajutorarea" cu utilaje de în
cărcat, in loc să se facă acest lu
cru cu echipe de • încărcători, fclo- 
sindu-se și atelajele la transport. Dat 
fiind faptul că in situația operativă 
apar depășiri de plan la fertilizare 
ca urmare a transportării în plus a 
unor cantități de gunoi de grajd nu
mai de către citeva unităti agricole 
și că peste 50 la sută din unitățile ju
dețului se află sub plan cu această 
lucrare, se impune o intervenție ope
rativă și fermă a organelor județene 
în drept. Pentru că toate cooperati
vele agricole trebuie să asigure in 
acest an. prin fertilizarea terenurilor, 
sporuri de recoltă cel puțin la nive
lul planului. (Manole Corcacj).

MEHEDINȚI:

Pe ogoare, 
pentru cultivarea 

fiecărei palme 
de teren l

CRONICA FILMULUI

Tragere extraordinară 
Pronoexpres

Marți 11 martie 1980. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o nouă tragere ex
traordinară Pronoexpres, după 
formula tragerii similare din 6 
ianuarie : în cadrul a 13 extra
geri în patru faze, cu un total 
de 72 de numere, se pot obține 
autoturisme ..Dacia 1 300" și 
,.Skoda 120 L“. mari cîștiguri în 
bani de valori variabile si fixe, 
excursii pe rutele R.P. Bulgaria 
— Grecia sau R P. Ungară — 
Cehoslovacia. Participarea se 
face de bilete do 6. 15 sau 25 
lei varianta simplă : se poate 
juca și în cotă de 25 la sută.

„Mijlocaș la deschidere" 
(scenariul : Mihai Istrătes- 
cu, regia : Dinu Tănase. i- 
maginea : Vasile Vivi Dră- 
gan) este un film cu și des
pre tineri, pe care ii ur
mărim cu plăcere si chiar 
cu interes. Un interes cres- 
cînd spre mijlocul și fina
lul filmului. Un interes mai 
mic în primele zece-cinci- 
sprezece minute de fami
liarizare cu eroii si intro
ducere în problemă sau 
mai exact in probleme: în
ceputul- este cam lung și 
trenant, realizatorii încear
că să creeze, fără deplin 
succes, cam artificial, o 
sugestie de „cine-veritâ", « 
de dinamism juvenil.

îi cunoaștem pe An
drei și Jean Olaru făcind 
demonstrații de cascadori 
ai motocicletei, campioni 
ai farmecului masculin ce 
îndulcește subit acreala 
unei vinzătoare. Cunoaștem, 
dincolo de aparente, dinco
lo- de agitația exterioară, o 
relație de prietenie strînsă. 
între un băiat mai senin și 
unul ce trece printr-o evi
dentă neliniște. așteptare, 
căutare lăuntrică. îi vedem 
trezindu-se în zori, pentru 
a merge la fabrică, rezol- 
vînd probleme ..prin trigo
nometrie" in timpul muncii 
și atrăgindu-și. nu mustra^ 
rea, ci invectivele maistru
lui. îi descoperim învătînd 
— bine — pînă tîrziu, la 
„seral". îi surprindem pe 
cei ce deprind, odată cu 
rugbyul, legile sportivității 
nău'citi de lovituri surprin
zătoare, „neregulamenta
re". Ii vedem redresîndu-se 
singuri și ajutați de cei
lalți.

Ce este pozitiv și promi
țător în acest film despre 
viata, sentimentele si idea
lurile unor tineri de azi ? 
în primul rînd. credem, re
alismul său, care învinge 
tentatia „romantiozitătii" 
evidentă in alte producții 
cinematografice românești 
pe aceeași temă.

„Mijlocaș la deschidere" 
face pași importanți în 
sensul trecerii de la un rea
lism al detaliilor la un rea
lism al problemelor. Și 
dacă o însușire a scenariu
lui și a filmului regizat de 
Dinu Tănase a aceea de a 
surprinde imprevizibilul 
vieții și răsturnărilor ei. un 
anume mister al psiholo-

pe care n-o interesează de
loc ..apostolatul". Mereu, in 
curgerea firească a acestei 
relații se insinuează impu
ritatea prezentei (cu rol in
cert) a unui distins medic 
al orașului, a simpatiei fiu
lui unui profesor universi
tar și a altor oameni „in- 
teresanți". cum spune Aura. 
(Interesant! nu prin cultu

nile colectivității din care 
acesta face parte (practica 
promovării prin „atenții" 
făcute maistrului, decizii 
pripite privind locul de 
muncă cuvenit etc.). Auten
tic realistă se înfățișează de 
asemenea nu numai schița
rea mirajului unei vieți 
ușoare, ci și surprinderea 
refuzului infracțiunii. Fil

c hi @ m a
@ Mijlocaș la deschidere : SCAL X
— 9.15: 11.15: 13.15: 15.30: 17.45; 20, 
CULTURAL — 9: 11.15: 13.30; 15.45: 
18; 20.15. GRIVITA — 9: 11,15; 
13.30; T5.45: 18: 20.15.
@ Orașul văzut de sus : CEN
TRAL — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. 
© Sosea odată un călăreț : SA LA 
PALATULUI — 17.15: 20.15 PA
TRIA — 9: 1145; 14.30: 17.15: 20. 
BUCUREȘTI - 8.30: 10.45: 13:
15.15: 17.45: 20.15. FAVORIT — 9:
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
0 Sezonul de catifea : FESTIVAL
— 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.

LUCEAFĂRUL — 9: 11.15: 13.30;
15,45; 18; 20.
O Prezentatorul : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14: 16: 18: 20.
o Supraviețuitorii : TIMPURI NOI 
— 15: 17.30; 20.
• Artista, dolarii șl ardelenii :
FEROVIAR - 9; 11.15: 13.30: 15.45: 
18; 20,15. GLORIA — 9: 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20. MODERN — 9; 
11.15; 13,30: 15.45: 18: 20.
• I se spunea „Buldozerul": EX
CELSIOR — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20.15 MELODIA — 9: 11.15;
13.30: 15.45: 18: 20.15. FLAMURA — 
9; 11: 13.15: 15.30. 17.45: 20.
o Rug și flacără : DACIA — 9: 
11.30: 14 15: 17; 19.45. GIULEȘTI — 
9: 11.30; 14.15: 17. 19.45. DOINA — 
17.30; 20.
• Program d® desene animate :

„Mijlocaș 
la 

deschidere

giilor, calitatea lui cea mai 
mare este însă tocmai aceea 
de a surprinde previzibilul 
unor reacții pozitive și ne
gative, fundamentul lor 
mai pronunțat obiectiv, 
condiționările lor socia
le. Există in „Mijlocaș la 
deschidere" o mai pronun
țată deschidere asupra cli
matului etic de care sînt 
înconjurați tinerii, climat 
de care depind foarte mul
te lucruri. Asa de pildă : 
ceva nu mai merge în po
vestea de dragoste dintre 
Andrei, încă muncitor, și 
prietena lui din copilărie. 
Aura, fiică de strungar, 
studentă la medicină, care 
știe că miine, poimîine va 
fi in pragul repartizării, dar

ra, ci prin poziția lor so
cială). „Mijlocaș la deschi
dere" are meritul de a de- 
mistifica, astfel, ceea ce al
ții ar fi pus poate sub 
semnul „eternului" capriciu 
și „mister feminin", su- 
gerind realist disolutia 
unui sentiment sub presiu
nea unor interese practice, 
cum ar fi netezirea aspe
rităților vieții sau parveni
rea socială. Alt argument 
al interesului acestui film : 
felul in care scenariul pă
trunde în resorturile infrac
țiunii. Scenaristul insistă nu 
numai pe judecata „greșită 
a individului, ci și pe criza 
lui sufletească. El insistă nu 
numai pe slăbiciunea erou
lui. ci și pe imperfecțiu

mul are meritul de a nu ne 
pune in fața unui happy- 
end fortat, ci a unei decizii 
firești a eroului (așa cum 
s-a dezvăluit el pe par
cursul filmului) și a unei 
intervenții la fel de firești 
a celorlalți.

Care sint scăderile din 
„Mijlocaș la deschidere" ? 
în general — premisele 
bune nu par destul si cu 
suficientă personalitate 
dezvoltate, tn sensul unei 
examinări și dezbateri mai 
lucide, necruțătoare, mai 
grave, a problemelor puse 
în discuție. O sursă clară a 
acestei carențe : dacă in 
conturarea personajelor po
zitive e evidentă crearea 
unei tipologii mai variate 
și surprinderea unor trăiri

mai nuanțate (deși, si aici, 
destule personaje rămip la 
stadiul de schite), in pri
vința „negativilor" autorii 
filmului apelează mai mult 
la replici monocorde, la in
vective. cultivă culoarea 
negru-vînăt (cind e vorba 
de maistru) ori un pitoresc 
de operetă si doar atit 
(banda lui „Papașa"). Ei lu
crează. adică, cu clișee — 
evidente dealtfel și în ale
gerea interpretilor acestor 
personaje.

în filmul lui Dinu Tăna
se joacă mai mulți nepro- 
fesioniști. opțiune ce poate 
avea, in principiu, efecte 
pozitive, dar numai cu con
diția de a beneficia de o 
subtilă îndrumare regizora
lă. înregistrăm cu plăcere 
două alegeri și promovări 
fericite. Ștefan Maitec — 
Andrei (pe care, de fapt, 
l-am retinut și din alte a- 
pariții) și Dana Siclovan 
(Gina), remarcabili prin ti
nerețea lor expresivă si 
frapantă, prin naturalețea 
atitudinilor, prin farmecul 
privirii, prin plastica miș
cării. prin agitația — comu- 
nicind neliniștea interioară 
(el), prin distincția și far
mecul privirii (ea). Din pă
cate, lucruri bune nu se mai 
pot spune decît despre in
terpret! — actori, nu și 
despre ceilalți interpreți 
neprofesioniști.

Dipcolo de acesțe rezer
ve. recenta producție a Ca
sei de filme Unu atestă o- 
dată cu vocația lui Dinu 
Tănase (pe care l-am cu
noscut pînă acum lucrînd 
adaptări cinematografice 
după opere literare) pen
tru filmul de actualitate, 
calitățile de observator al 
vieții și de scenarist ale 
debutantului Mihai Istră- 
tescu. „Mijlocaș la deschi
dere" se recomandă ca unul 
din cele mai bune filme cu 
Si despre tineri realizate în 
ultimii ani.

Natalia STANCU

La propunerea tovarășului Ion An- 
dronache, primarul comunei Jiana, 
județul Mehedinți,. am pornit spre 
cîmp cu gindul de a ne opri oriunde 
se află oameni la*  lucru. Dinspre o 
tarla se zărește venind un om care 
înaintează anevoios prin pămintul 
moale. .Este Ion Smeu. președintele 
cooperativei agricole. „Zorim cu fer
tilizarea terenului — ne spune pre
ședintele. Cu deosebire a suprafețe
lor ce vor fi însâmințate cu culturi 
în prima urgentă. Astăzi am concen
trat toate forțele pe parcela de 300 
hectare de lingă solarii. Trebuie să 
terminăm fertilizarea pe această su
prafață pină la sfîrșitul zilei". 
Acolo unde se ipalță solariile avem 
imaginea unui șantier. Se mun
cește intens pentru a se încheia Ia 
timp amenajarea celor 8 hectare de 
solarii de unde urmează să se ob
țină mari cantități de legume timpu
rii. La răsadniță, pe 3 000 mp. lucra
rea de repicat începuse chiar în ace
eași zi, cu peste 40 de cooperatori. 
Pe terenul din apropierea solariilor 
— o suprafață de 100 hectare, 
cit revine sectorului legumicol — 
un du-te vino de tractoare cu 
remorci si atelaje care transpor
tau îngrășăminte naturale. Cei 
peste 60 de cooperatori, aflati la 
fertilizat și care tot timpul anului 
vor lucra in acord global în ferma 
legumicolă, zoreau să termine aceas
tă lucrare. Pină la ora aceea, peste 
3 100 tone îngrășăminte naturale a- 
junseseră deja in acele locuri, unde 
producțiile de legume vor trebui să 
fie, în acest an, cu mult mai mari 
fată de ceie de pînă acum : de cel 
puțin 60 tone la hectar în solarii și 
30 tone în cimp. Și în alte locuri se 
muncea cu spor. în sistemul de iri
gații. care numai aici, la Jiana. cu
prinde peste 3 000 de hectare. 150 de 
cooperatori ajutau pe mecanizatori la 
repararea și revizuirea instalațiilor de 
irigat, lucrau la decolmatarea ca
nalelor care se întind pe citeva zeci 
de kilometri. Deși timpul e incă rece, 
la Jiana oamenii au impinzit cîmpul. 
(Virgiliu Tătaru).
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PROGRAMUL 1

10.90 Partidului — inima și versul
10.20 Telecinemateca. CiciUl „Mari ac

tori". „Gentleman Jim"
12,95 Concert 'educativ. Integrala sim

foniilor de Beethoven. Simfonia a 
V-a. partea a Il-a. Participă com
pozitorul ștefan Niculescu și diri
jorul Nicolae Boboc

13,00 De ia A la... infinit. Reportaje, do
cumentare, poezie, sport. De la 
ora 15,00 alternativ : 0 Tenis :
România — Austria în ..Cupa Da
vis" © Fotbal : Politehnica Timi
șoara — F.C. Baia Mare în cam
pionatul național — divizia A. Emi
siune de Tudor Vornicu, Ileana 
Vlad, Cristian Țopescu

18.35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Mîine, cu toții la vot !
19.35 România, azi — documentar-an- 

chetă de Dionisie Șincan
20,05 Omagiu — selecțiuni din spectaco

lul organizat de Consiliul Național 
al Femeilor cu prilejul Zilei de 8 
Martie

20,55 Film serial : „Dallas — Compania 
petrolieră Ewing". Episodul 28

21,45 Telejurnal 0 Mîine, cu toții la 
vot I

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor 
care au contractat asigurări- cu 
plata primelor în rate că este 
necesar să se achite la termen 
aceste rate, pentru a nu preju
dicia continuitatea raporturilor 
de asigurare. Plata ratelor de 
prime se poate face la responsa
bilii cu asigurările din unitățile 
socialiste, la agenții și inspecto
rii de asigurare sau. direct, la 
orice unitate ADAS.

DOINA — 9.30: 11,30; 13: 14.30; 16. 
® Deznodămînt la frontieră : TO
MIS — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.
a Cumpăna : COTROCENI — 15; 
17,15; 19.30, MIORIȚA — 9: 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20.
• Moarte pe Nil:' FLOREASCA
— 9: 11,30: 14,15: 17; 19.45.
• Cine mă strigă : COSMOS — 
15,30; 17,30*  19 30, FERENTARI — 
15.30; 17,30: 19,30.
• Un polițist incomod : BUZEȘTI
— 9; 11,15: 13 30; 15.45: 18: 20,
MUNCA — 16; 18; 20.
e Colosul din Rhodos : BUCEGI
— 14 30: 17 15: 20. ARTA — 9: 12: 
16: 19.
• Safari Express î LIRA — 10; 
12.15: 15.30: 18: 20.

• A noua inimă : POPULAR — 
15.30; 17.30; 19.30.
O Piedone Africanul : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,45: 20.
• Chemarea primăverii : VIITO
RUL — 15 30: 17.45; 20.
• Camionul de cursă lungă : CA
PITOL - 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45;
20.
• Studentul, computerul și car
tofii ; VOLGA - 9; 11.15: 13.30;
15.45: 18: 20,15.
• Răzbunarea panterei roz: FLA
CĂRA - 15.30: 17,45: 20.
• 39 de trepte : PACEA — 15.30; 
17.45: 20.
• Clopote de toamnă : PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
• Hoțul din Bagdad : VICTORIA 
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 15: Viața 
unei femei — 19.30: (sala Atelier): 
Fata din Andros (spectacol amî- 
nat din 16 și 28 II) — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(sala mică) : Concert omagial pen
tru Ziua femeii — 18.
• Opera Română : Walkiria — 18. 
© Teatrul de operetă Secretul 
lui Marco Polo — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Floriile unui geambaș — 19.30:

(sala Studio) : Cum se numeau cei 
patru Beatles — 15: Infidelitate 
conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) > Mița tn sac — 19.30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor 
— 19.
© Teatrul Ciulești (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă —19.30: 
(sala. Giulești) : Cum s-a făcut 
de-a rămas -Catinca fată bătrînă 
(premieră) — 19.30.
a Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel om de afaceri — 
18.30.

0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Boema ride, cîntă și dan
sează — 19.30.
© Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur 
— 19.30.
0 Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română“ (sala Studio) : Melodii 
de neuitat — 19
o Teatrul „Ion Creangă" : Cine
se teme de crocodil ? — 9.30.
0 Teatrul ..Țăndărică" : Don
Quijote — 10: Jocuri de poeți — 
jocuri de copii — 17
© Circul București : Atracțiile
circului bulgar — 16: 19,39.
o Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
D-ale carnavalului — 19.30.

Pe urmele bunicii

toate la lo-

astăzi, ca în fiecare an in 
de 8 martie, în apartamen-

vezi? 
insul 
liniș- 
insul

Si actele, si banii 
cheile si celelalte
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I Rubrică realizată de

Peîre POPA
și corespondenții

Pe Elena Drăgușin din comu
na Vitomirești. județul Olt. o cu
nosc de cind se știu și tot 
de-atunci li zic la fel : „Tușa". 
Și nu in mod intimplător. 
Pentru că „tușa" este... deca
na de virstă a tuturor vito- 
mireștenilor — și nu numai a 
lor. Ea trebăluiește și acum prin 

■ gospodărie, iar acolo unde se 
ivește ceva mai greu de făcut, 
sar și o ajută nora ei. Ioana, in 
virstă de 76 de ani. și un „nepo
țel". în virstă de 46 de ani.

Pentru că — am uitat să vă 
spunem — „tușa" Elena Drăgu- 
șin are venerabila virstă de 107 
ani.

Și cu tata zece
Șl 

ziua 
tul 32 din blocul 4 de pe Bu
levardul Republicii din munici
piul Reșița, o femeie va primi 
nouă buchete de ghiocei si unul 
de garoafe. Florile pe care le 
iubește cel mai mult Niculina 
Crîșmaru.

Cele nouă buchete de ohiocei 
sînt de la cei 9 copii ai săi — 
5 fetite și 4 băieței — toți încă 
școlari. Iar buchetul de aaroăle 
— de la soțul său. otelar la. com
binatul siderurgic. Garoafe .ro
șii. asemenea flăcărilor din cup
toarele în care plămădește 
oțelul.

Rubrica noastră a consemnat 
la vremea respectivă inițiativa 
pensionarei Irina Zăvoianu din 
Satu Mare^ talentată pictoriță și 
graficiană amatoare, care reali
zează numeroase portrete ale 
fruntașilor în producție si ve 
care le oferă acestora în semn 
de aleasă cinstire.

lată că. de curînd. a apărut o 
foarte tânără pictoriță. Este vorba 
de 
început 
bunicii 
Primul 
chipul 
Maria 
de la C.A.P. Gherța Mică, 
care tînăra pictoriță i l-a dă
ruit. emoționată. In prezent, bu
nica si nepoata pregătesc noi lu
crări care vor lua loc în inimile 
Si locuințele altor fruntașe 
fruntași in-muncă.

Anamaria Dancășiu. care a 
să calce si ea pe urmele 

sale... Irina Zăvoianu. 
său portret, reprezintă 
țărăncii cooperatoare 

Lazur. cea mai harnică 
pe

in tramvaiul 23
Ieșind de la Spitalul brânco- 

venesc, profesoara pensionară 
Tiberia Negoiu din București s-a 
urcat în tramvaiul 23, Abia după 
ce a cbborît din tramvai și-a dat 
seama că nu mai are geanta pe 
umăr: „Disperată, nici nu știu 
cum am juns acasă — ne scrie 
ea — aindind să-i rog pe vecini 
să-mi spargă incuietoarea de la 
ușă și să cumpăr > 
mai fost nevoie, 
foarte scurt timp i 
care i-a spus :

— tn afară de 
identitate. în care 
pentru 
mi-am permis să cotrobăi intr-o 
geantă de femeie. Vă rog să ve
rificați dacă 
cui lor.

Erau acolo 
(1 340 lei), și 
obiecte personale. Omul de ome
nie, se numește Constantin Da- 
che și lucrează la întreprinderea 
„23 August".

alta". Dar n-a 
pentru că 
a venit un

buletinul 
m-am uitat 

adresa, nu

Vigilența 
directoarei

Pe masa de lucru a directoarei 
uneia din întreprinderile brașo
vene sună telefonul :

— Alo ? Aici colonelul Da
mian ! — s-a auzit, un glas la 
celălalt capăt, al firului. Am un 
nepoțel aflat în trecere prin 
Brașov și are nevoie urgent de 
niște bani. Intrucit vă cunosc, 
mi-am permis să vă rog să-l 
ajutați și mîine dimineață vin eu 
să vă restitui banii.

Directoarea vși puse in miș
care toate resorturile memoriei, 
dar nu-și amintea să fi cunoscut 
vreodată un colonel Damian. A 
cerut sfatul lucrătorilor de mi
liție, care s-au prezentat 'ime
diat la întreprinderea respectivă 
să-l cunoască și ei pe... nepoțel. 
Și „nepoțelul" — un vlăjgan de 
vreo 30 de ani '— n-a intirziat 
să-și facă apariția. In persoana 
lui. lucrătorii de miliție l-au re
cunoscut pe V. Costin. un răufă
cător recidivist, care a mai re
curs și altă dată la asemenea în
șelătorii și care se prezenta 
drept... colonel. La vederea oa
menilor legii, vlăjganul „nțpo- 
țel-colonel" s-a făcut mielușel.

Călătorie 
întreruptă

Procurorul Mircea Pasca 
Tg. Mures ne istorisește o 
timplare petrecută în accelera
tul 426 de pe ruta Baia Mare — 
București. Cind conductorul a 
cerut biletele la control, o călă
toare constată mirată că nu 
mai avea nici biletul, nici por
tofelul cu actele și banii. $i-a 
amintit că. în timp ce dormea, 
s-a trezit pentru citeva clipe și 
a văzut că intrase in comparti- 

■ ment un bărbat din semnalmen
tele căruia reținuse doar... mus
tața neagră. Imediat, conducto
rul a pornit cu călătoarea din 
vagon in vagon și — ce să 
— intr-un compartiment 
cu mustața neagră dormea 
tit. Văzîndu-se recunoscut 
a deschis geamul și a sărit din 
tren. Era gata-gata să-și rupă 
gîtul, dar l-au ..salvat" miliție
nii din gară, alertați de păgu
bașă. Era un oarecare Viorel 
Răzăilă din Blaj, care abia ispă
șise o condamnare tot pentru 
fapte similare și pornise 
nou intr-un voiai de plăcere, 
așteaptă altul, pe altă rută.

f
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Adunări festive
eti prilejul Zilei internaționale a femeii

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 
8 martie, Ziua internațională a fe
meii, in întreaga țară au avut loc 
adunări festive la care au luat parte 
muncitoare, țărănci, intelectuale, 
activiști de partid și de stat și ai 
mișcării de femei, al altor organi
zații de masă și obștești, cadre di
dactice și din domeniul ocrotirii să
nătății, casnice.

în cadrul adunărilor a fost subli
niată activitatea remarcabilă a fe
meilor din patria noastră — românce, 
maghiare, germane și de alte națio
nalități — care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, parti
cipă cu elan și abnegație, cu com
petență și deosebit spirit gospodă
resc, Ia întreaga creație materială și 
spirituală a țării, la formarea pen
tru muncă și viață a tinerei gene
rații, la asigurarea viitorului națiunii 
noastre socialiste.

La adunarea festivă organizată în 
Capitală de Consiliul Național al 
Femeilor, împreună cu Consiliul

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

tovarășei Elena Ceaușescu
Participantele la adunările festive 

au adoptat, într-o atmosferă însufle
țită, de puternic entuziasm, tele
grame adresate C.C, al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu.

în telegrama adresată de partici
pantele la adunarea din Capitală se 
spune : Cu prilejul Zilei internațio
nale a femeii, gindurile milioanelor 
de femei din patria noastră se în
dreaptă, din nou, cu nemărginit devo
tament. cu profund respect și deose
bită prețuire, cu firești și îndreptă
țite sentimente de mîndrie patrio
tică, către dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător comu
nist și om de stat, ctitor de epocă 
nouă, cel mai strălucit fiu al po
porului, patriot înflăcărat și revolu
ționar consecvent, om de înaltă ome
nie, a\ cărui activitate creatoare și-a 
pus cu putere pecetea pe întreaga 
viață a țării în ultimul deceniu și 
jumătate. Vă rugăm să primiți 
omagiul nostru fierbinte, mulțumirile 
izvorîte din adîncul inimilor noastre, 
pentru preocuparea dumneavoastră 
neobosită in vederea asigurării tutu
ror condițiilor pentru afirmarea tot 
mai puternică a rolului femeilor in 
viața națiunii, pentru consecvența cu 
care asigurați promovarea femeilor 
in conducerea societății, în toate sec
toarele de activitate. Totodată, ex
primăm întreaga noastră gratitudine 
pentru înaltul dumneavoastră uma
nism, pentru aprecierile pline de 
căldură pe care le-ați făcut în repe
tate rinduri privind munca femeilor, 
contribuția lor la toate mărețele 
înfăptuiri ale poporului nostru în 
edificarea noii orînduiri.

Omagiem, cu prilejul Zilei interna
ționale a femeii, prestigioasa perso
nalitate a tovarășei Elena Ceaușescu, 
transmițîndu-i întreaga dragoste, 
stimă și recunoștință a femeilor 
României, socialiste. Strălucit activist 
politic și’ reputat om de știință, to
varășa Elena Ceaușescu aduce o .Va
loroasă contribuție la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului, .la înflorirea fără 
precedent a științei românești. Fie
care femeie, din orice colț de tară-, 
poartă in adîncul inimii ei o vie re
cunoștință tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru grija pe care o manifestă fată 
de afirmarea femeilor in societate, 
fată de îmbunătățirea continuă a con
dițiilor noastre de muncă și viață, 
pentru căldura cu care veghează a- 
supra fericirii copiilor noștri, pentru, 
sprijinul și îndrumările prețioase pe

0 forță importantă în opera 
de înflorire a patriei sodaliste

(Urmare din pag. I)
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii contemporane, ceea ce le permite 
să lucreze, in condiții de deplină ega
litate cu bărbații, in tot mai multe 
sectoare economice și sociale. în cer
cetarea științifică — domeniu ce so
licită înalte calități profesionale și o 
gindire cutezătoare, femeile ocupă un 
loc ce le onorează. Sintem mindre că 
în fruntea științei românești se află 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial, recunoscut ca atare de înalte 
foruri științifice din numeroase țări, 
adevărat exemplu de îmbinare a în
datoririlor de om politic, savant, so
ție și mamă.

In ce privește exercitarea dreptu
rilor cetățenești, desfășurarea campa
niei electorale pentru alegerile ce au 
loc miine, 9 martie, ne oferă cele mai 
convingătoare argumente, cele mai 
strălucite exemple de participare a 
femeii la viața politică a țării. Nu
mărul mare de candidate de depu- 
tați propuse de Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, prezenta lor 
activă la adunările cetățenești sint 
dovada de netăgăduit a dreptului fe
meii de a alege și de a fi aleasă in 
organele puterii de stat, de la cele 
locale, pînă la forul suprem — Ma
rea Adunare Națională. Iar faptul că 
un procent însemnat dintre candidați 
sînt femei confirmă că ele se bucu
ră de încrederea cetățenilor, că hăr
nicia și spiritul lor gospodăresc sînt 
prețuite cum se cuvine. Prezența lor 
in organele de conducere ale partidu
lui, in fruntea unor comitete județe
ne. orășenești, municipale de partid, 
a unor ministere și altor instituții 
centrale, a unor importante unități 
economice și sociale este urmarea fi
rească a atenției acordate ridicării 
nivelului profesional și politic al fe
meilor.

Culturii și Educației Socialiste, 
U.G.S.R. și Comitetul municipal al 
femeilor București, au luat parte 
Lina Ciobanu, Cornelia Filipaș, 
Gheorghe Pană, Aneta Spornic, Su- 
zana Gâdea. Ilie Rădulescu, Tamara 
Dobrin, președinte executiv al Consi
liului Național al F.D.U.S., Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Constantin 
Boștină, președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
membre ale Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
de masă și obștești.

Au participat, de asemenea, soții 
ale șefilor de misiuni diplomatice 
acreditați în România.

Despre semnificația și importanța 
Zilei internaționale a femeii, a vorbit 
tovarășa Ana Mureșan, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național' al Femeilor.

care ni le dă permanent, în vederea 
perfecționării activității Consiliului 
Național, comitetelor și comisiilor fe
meilor.

Răspunzînd însuflețitoarei chemări 
adresate de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de la înalta tribună a 
Congresului al XII-lea, milioanele de 
femei din industrie și agricultură, 
din toate domeniile de activitate, sînt 
hotărîte să-și consacre întreaga pu
tere de muncă înfăptuirii calității 
noi, superioare, cerută de actuala 
etapă de dezvoltare a societății noas
tre.

Ziua Internațională a femeii. se 
subliniază în telegramă, este un nou 
prilej de a manifesta atașamentul 
nemăsurat și sprijinul activ al mi
lioanelor de femei din țara noastră 
față de politica externă a partidului 
și statului, de a aduce un profund 
omagiu activității neobosite pe care 
o desfășurati dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, acționînd cu exempla
ră pasiune revoluționară și spirit in
ternaționalist consecvent pentru în
tărirea independentei și suveranității 
naționale a României, pentru dezvol
tarea colaborării și întărirea păcii și 
securității pe plan mondial, pentru o 
nouă ordine economică internaționa
lă. De Ziua internațională a femeii, zi 
de luptă și speranțe într-o lume mai 
dreaptă și mai bună, subliniază tele
grama, vă asigurăm, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
hotărîrea nestrămutată a milioanelor 
de femei de la orașe și sate, fără deo
sebire de naționalitate, de a înfăptui 
neabătut însuflețitoarele obiective ale 
Congresului al XII-lea al partidului 
și ale celui de-al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. împreună cu întregul popor, 
votul pe care toate femeile țării îl 
vor da la 9 martie candidaților Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, semnifică opțiunea noastră po
litică, voința fermă de a lupta cu dă
ruire și abnegație, strîns uniți în ju
rul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru aplicarea 
în viață a înțeleptei și clarvăzătoarei 
politici interne și externe a partidu
lui și statului, pentru edificarea so
cialismului și comunismului pe pă- 
mîntul scumpei noastre Românii.

■ir -
Tn încheierea adunărilor festive au 

avut loc spectacole dedicate Zilei In
ternationale a femeii.

Astăzi, de 8 Martie, la sărbătoarea 
lor, amintim aici devotamentul cu 
care se consacră consolidării familiei, 
noblețea cu care se dedică creșterii și 
educării tinerei generații, în spiritul 
respectului pentru muncă și tot ceea 
ce se realizează prin muncă, al iubi
rii de țară, al cinstei și demnității 
umane, al patriotismului fierbinte.

Ziua de 8 Martie, zi de solidaritate 
cu toate femeile de pe planeta noas
tră. care luptă pentru pace și pro
gres social, constituie pentru mișca
rea de femei din țara noastră un nou 
prilej de a ne exprima deplina apro
bare și hotărîrea unanimă de a milita 
pentru înfăptuirea politicii externe 
a partidului și statului nostru. Prin 
însăși menirea și viața ei — ca mamă, 
soție, soră — femeia este profund 
atașată cauzei păcii. în numele aces
tui mare ideal umanist, femeile din 
țara noastră nutresc sentimente de 
vie simpatie și solidaritate interna
țională cu lupta femeilor din toate 
țările pentru pace și libertate, cu 
mișcările progresiste, democratice ale 
femeilor care luptă pentru emanci
pare și egalitate socială, cu semenele 
lor de pretutindeni care năzuiesc și 
acționează pentru (aurirea pe planeta 
noastră a unei lumi mai bune și mai 
dreote.

Pentru tot ce s-a realizat, pentru 
ca omul — bărbat sau femeie — să se 
bucure de o viață mai bună, ferită de 
griji, pentru asigurarea unui viitor 
neumbrit de primejdiile războaielor, 
pentru politica externă înțeleaptă de 
pace și înțelegere între popoare, fe
meile din țara noastră aduc un vi
brant omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
exprimîndu-și recunoștința și prețui
rea. pentru contribuția inestimabilă 
la împlinirea multilaterală a perso
nalității femeii, la progresul continuu 
al României socialiste.

Tovarășei academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie

Vă adresez felicitări cu prilejul Zilei internaționale a femeii — 8 Martie.

TODOR JIVKOV
Prlm-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria

Tovarășei ELENA CEAUȘESCU
Vă transmit felicitări cu prilejul Zilei internaționale a femeii — 8 Martie.

LUDMILA JIVKOVA

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor

în ziua de 9
în ziua de duminică, 9 martie 1980, 

autoturismele proprietate de stat sau 
obștească, stabilite de consiliile popu
lare județene și al municipiului 
București, pot circula cu respectarea

Cîteva detalii practice 
privind tehnica votării

Cei aproape 15 milioane de alegători ai tării se vor prezenta miine la 
vot, exercitîndu-și imul din drepturile fundamentale prevăzute de Consti
tuție — alegerea deputatilor in Marea Adunare Națională și in consiliile 
populare. Ce trebuie să știe alegătorul despre tehnica votării ?

Iată cîteva informații și detalii practic^, unele dintre ele inserate și în 
numărul de joi .al ziarului nostru :

• PROGRAMUL SECȚIILOR DE 
VOTARE. Secțiile de votare din în
treaga tară se vor deschide miine, 
9 martie, la ora 6 dimineața și vor 
rămine deschise, fără întrerupere, 
piuă seara Ia ora 21.

« CE DOCUMENTE TREBUIE SA 
PREZINTE ALEGATORII LA SEC
ȚIA DE VOTARE? Dacă alegătorul 
se află în localitatea de domiciliu, se 
va prezenta la secția de votare de 
care aparține strada sa cu buletinul 
de identitate (sau oricare altă dova
dă prin care i se poate stabili identi
tatea). în cazul in care alegătorul se 
află în altă localitate, va trebui să 
prezinte, pe lîrfgă documentul de 
identitate, „Adeverința privind exer
citarea dreptului de a alege", elibe
rată de consiliul popular al localității 
de domiciliu. în cazul în care alegă
torul a trebuit să plece din localita
tea de domiciliu din motive neprevă
zute și nu a mai avut posibilitatea 
să solicite „Adeverința privind exer
citarea dreptului de a alege", se va 
adresa — chiar și fără a poseda acest 
act — la cea mai apropiată secție de 
votare, unde va fi înregistrat pe o 
listă specială.
• CUM SE VOTEAZĂ CÎND PE 

BULETINUL DE VOT ESTE TRE
CUT UN SINGUR NUME DE CAN
DIDAT ? Dacă alegătorul eătA de 
acord cu alegerea candidatului înscris 
pe buletinul de vot, va împături bu
letinul astfel îneît ștampila secției de

La încheierea actualei legislaturi, 
la începutul noii legislaturi

(Urmare din pag. I)

partidului — care a devenit și Pro
gramul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, „programul de 
muncă și luptă al întregului popor" 
pentru alegerile de la 9 martie - 
sublinia secretarul general al parti
dului. Tocmai această certitudine a 
înfăptuirii neabătute, prin muncă 
unită a fiilor țării, a tuturor proiec
telor noastre comuniste, patriotice, 
pentru înflorirea continuă a Româ
niei socialiste, dă siguranță și 
încredere, sporește hotărîrea tuturor 
oamenilor, tuturor cetățenilor de a 
munci cu toată pasiunea și price
perea pentru înfăptuirea mărețelor 
programe stabilite de partid.

Votul pe care îl vom da la 
9 martie candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

SLOBOZIA:
Instalația de furfurol

La Slobozia a intrat în producție 
un nou obiectiv al industriei chi
mice — instalația de furfurol. în ca
drul procesului tehnologic, elaborat 
de Institutul central de cercetări chi
mice, se valorifică un important vo
lum de materiale agricole secun
dare — coji de’ semințe de floarea- 
soarelui și ciocălăi de porumb. Pri
mele tone de furfurol au și fost li-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 martie. în țară : Vremea va fi 
relativ caldă, cu cerul temporar aco
perit. Vor cădea ‘ precipitații mai ales 
sub formă de ploaie, mai frecvente in 

martie 1980
dispozițiilor legale pentru zilele lu
crătoare, iar autoturismele proprie
tate personală pot circula indiferent 
de numărul de înmatriculare; cu sot 
sau fără soț, al autoturismului.

votare să rămînă în exterior, după 
care va introduce buletinul în urnă, 
în caz că nu este de acord cu can
didatul respectiv, îi va șterge nu
mele de pe buletinul de vot cu o li
nie continuă orizontală — fără să 
mai adauge alt nume in loc — după 
care va împături buletinul și îl va 
introduce în <urnă.

® CUM SE VOTEAZĂ CÎND PE 
BULETINUL DE VOT SÎNT TRE
CUTE MAI MULTE jS’UME DE CAN
DIDAȚI ? în asemenea situație, ale
gătorul va lăsa netăiat numele unui 
singur candidat — al celui in favoa
rea căruia dorește să voteze și va 
tăia celelalte nume de candidați. De 
precizat că și în cazul acestor bule
tine de vot nu se adaugă alte nume 
de candidați, chiar dacă alegătorul nu 
este de acord cu nici unul dintre can- 
didații înscriși pe buletinul re vot. 
Ștergerea numelui candidatului pen
tru care alegătorul nu dorește să vo
teze.se va face, de asemenea, cu o 
linie continuă orizontală, aplicată pe 
fiecare nume în parte.

Dacă alegătorul nu este decis asu
pra candidatului pe care să-l aleagă, 
poate lăsa neșterse numele tuturor 
candidaților înscriși pe buletinul de 
vot, respectivele buletine urmînd să- 
fie considerate la încheierea opera
țiunii de votare — conform Legii 
electorale — drept voturi în favoarea 
candidatului care a întrunit cele mai 
multe voturi.

este votul pentru Programul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre 
comunism, pentru realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții in 
to’ate domeniilejde activitate, pen
tru ridicarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație, pentru creș
terea puternică a forțelor de pro
ducție, a bogăției naționale, pentru 
ridicarea necontenită a bunăstării 
și fericirii întregii națiuni. Să dăm 
votul nostru pentru politica de dez
voltare armonioasă a tuturor jude
țelor și localităților patriei, pentru 
politica - de deplină egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, pentru' 
dezvoltarea științei, culturii, învăță- 
mîntului, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de cultură și de conștiință 
al tuturor oamenilor muncii 1

a început să producă
vrate Combinatului chimic din ora
șul Victoria, estimîndu-se realizarea 
de importante economii valutare prîn 
reducerea importurilor la acest pro
dus. Noul obiectiv, care are o tehno
logie modernă, de mare randament, 
este echipat in totalitate cu utilaje și 
aparatură produse de întreprinderile 
specializate din țară. (Mihai Vișoiu).

vestul țării. Vînt moderat cu intensi
ficări locale predominînd din sectorul 
sud-estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar cele maxime între 4 și 14 grade Pe 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va continua să se încăl
zească ușor. Cerul va fi temporar 
noros. Va ploua. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 1 și plus 3 grade, 
iar cele maxime între 6 și 10 grade.

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Marin Argint a fost numit în calita
tea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Trinidad- 
Tobago, cu reședința la Caracas.

★
în perioada 3—7 martie s-au des

fășurat, la București, lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-egiptene de colaborare în 
domeniul turismului.

La încheierea lucrărilor. Ion Tudor 
și Adel Taher, prim-adjuncți ai mi
niștrilor turismului din cele două 
țări, au semnat un protocol de co
laborare pe anii 1980—1981. Documen
tul prevede, intre altele, dezvoltarea 
relațiilor turistice româno-egiptene, 
efectuarea de schimburi reciproce de 
publicații, programe și informații 
privind pregătirea personalului de 
specialitate.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația egipteană a făcut o călăto
rie de documentare pe valea Praho
vei și în. județul Brașov.

★
Vineri dimineață a avut loc verni

sajul expoziției de artă fotografică a 
pionierilor și școlarilor, intitulată 
„Partid, lumina țării".

Organizată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor în cinstea 
celei de-a IV-a conferințe naționale a 
organizației, expoziția cuprinde peste 
200 de fotografii, alb-negru și color, 
realizate de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor în cadrul cercurilor 
foto din școli și din case ale pionie
rilor și șoimilor patriei.

Deschisă în preajma alegerilor de 
deputați de Ta 9 Martie, expoziția 
reunește lucrări semnificînd omagiul 
tinerei generații adus partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru minunatele condiții de muncă și 
viată.

★
Societatea de Cruce Roșie din. Re

publica Socialistă România a trimis 
Societății Leul și Soarele Roșu din 
Iran un ajutor din partea Guvernului 
Republicii Socialiste România, com
pus din corturi, pături și medica
mente, pentru a veni în sprijinul 
populației iraniene sinistrate in urma 
inundațiilor din provincia Kuzestan.

(Agerpres)

Lozul mărțișorului
în aceste zile, agențiile Loto- 

Pronosport și vînzătorii volanți 
continuă să ofere Lozul măr
țișorului, emisiune specială li
mitată, cu cîștiguri suplimen
tare .în valoare de 1 700 000 lei. 
Participanții la Lozul mărțișo
rului au șanse de a obține auto
turisme „Dacia 1 300" și „Skoda 
120 L“, cîștiguri în bani de
50 000, 10 000, 5 000, 1 000 lei etc.

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
Se profilează o nouă victorie românească 

în „Cupa Davis“
România-Austria: 2-1, după două zile

Meciul cu echipa de tenis a Aus
triei nu e deloc ușor, pentru că expe
rimentatul Hans Kary (cu vjetorii, 
cindva. la Năstase. Smith, Okker, Fi- 
bak. Lutz. Pilici, Barazzutti) și tînă- 
rul de 21 de ani Robert Reininger 
(învingătorul lui Segărceanu atit la 
un turneu internațional din urmă cu 
vreun an și jumătate, cît si aici, la 
București, joi seara), alcătuiesc un 
cuplu capabil de victorii surprinză
toare. Dar. cum scriam și în ziarul 
nostru de ieri, forma excelentă și 
buna dispoziție de- joc arătate de Ilie 
Năstase — împreună cu speranța în 
revenirea lui Florin Segărceanu 
la valoarea-i demonstrată — con
stituie motive de încredere că 
reprezentativa noastră pentru 
„Cupa Davis" va învinge pînă la 
urmă și va putea juca în Anglia 
semifinalele grupei B europene. Pri
mul pas — hotărîtor am spune — a 
și fost făcut aseară prin victoria cu 
3—0 la dublu : Năstase. Segărceanu 
— Kary, Reininger 8—6. 6—4. 6—3.

Cei două mii de spectatori care și 
ieri au umplut „ochi" sala Floreas-, 
ca (deși partida a fost televizată) au 
avut satisfacția să aplaude un spec
tacol sportiv despre care au regretat 
că a durat numai 95 de minute. Pri
mul set a fost foarte strînș. oaspeții 
reușind ei primii „break“-ul și con
ducted cu 3—1, 4—2, 5—3. 5—4 ; în 
acest moment, a fost rîndul sportivi
lor noștri să cîștige pe serviciul ad
versarilor : 5—5. Segărceanu prinde
mai mult curaj (pînă atunci greul il 
dusese cu deosebire Năstase). astfel 
că după 6—6 urmează. inevitabil 
după cursul jocului. 8—6. în setul al 
doilea. Năstase șl Segărceanu își fruc
tifică cu exactitate serviciile, cîști- 
gînd cîteva „ghemuri" albe, pentru 
O la 5—4 să facă și „break“-ul de
cisiv : 6—4. Ultimul set ne-a arătat

ÎN
® După desfășurarea a 4 runde in 

turneul internațional de șah al tării 
noastre, care are loc în Capitală, oe 
primul loc în clasament se află Be- 
leavski cu 3.5 puncte, urmat de Io- 
nescu — 2,5 puncte. Ciocîltea, Stefa
nov și Șubă cu cîte 2,5 puncte. în 
runda a 4-a, Ionescu a cîștigat la 
Groszpeter. Spiridonov l-a învins pe 
Foișor, iar Șubă l-a întrecut pe Gri
gorov. S-au încheiat remiză partidele 
Ștefanov — Ciocîltea. Ghindă — Ghi- 
țescu, Chandler — Prandstetter și 
Stoica — Beleavski.

0 La Torino, finala competiției fe
minine de floretă pentru ..Cupa Eu
ropei" va avea loc intre echipele Di
namo Minsk și M.T.K. Budapesta. 
Echipa Steaua București s-a clasat 
pe lochl 3.

ZIUA REVOLUȚIEI\ J>

— moment marcant în viața 
poporului sirian

Oraș străvechi, care numără 
astăzi peste .un milion de locuitori, 
Damascul oferă o elocventă ima
gine a eforturilor depuse de po
porul sirian pentru dezvoltarea și 
modernizarea țării sale. Alături de 
renumite monumente arhitectonice 
ale trecutului, cunoscute si aprecia
te în întreaga lume, se înaltă ca o 
reușită replică a prezentului, silue
tele zvelte ale unor construcții din 
beton și sticlă, blocuri de locuințe 
și hoteluri, școli și așezăminte cul
turale.

Această transformare rapidă, ca
racteristică și altor localități si
riene, constituie urmarea directă 
a unor importante evenimente po
litice petrecute în ultimele două 
decenii, care și-au pus adine am
prenta asupra dezvoltării econo- 
mice.și sociale a țării. Este vorba de 
preluarea puterii de către torțele 
populare, sub conducerea Partidu
lui Baas Arab Socialist, la 8 mar
tie 1963 — eveniment marcat în 
fiecare an ca „Ziua Revoluției" — 
și mai ales de „mișcarea de redre
sare" inițiată de președintele Hafez 
Al-Assad (noiembrie 1970), care au 
deschis calea unor adînci prefa
ceri înnoitoare.

în decurs de numai cîțiva ani au 
fost obținute remarcabile succese 
pe linia valorificării resurselor 
materiale și umane, a accelerării 
procesului de industrializare a Si
riei. Astfel, în ultimul deceniu pe 
harta țării au apărut zeci de mari 
obiective industriale, au fost date 
în exploatare importante resurse 
de petrol și fosfați, s-a intensificat 
acțiunea de electrificare a satelor 
și de irigare a pămînturilor aride. 
După inaugurarea, acum doi ani. a 
barajului de pe Eufrat, suprafe
țele irigate urmează să fie sporite 
cu 240 000 hectare. în diferite loca
lități se desfășoară cu succes lu
crările de construire a unor mari 
obiective industriale.

Cu prilejul aniversării Zilei Revo
luției din Republica Arabă Siriană, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, 
vineri după-amiază, o manifestare 
culturală. în cadrul căreia prof. ’dr. 
George Radu a vorbit despre succe
sele înregistrate de poporul sirian în 
dezvoltarea liberă și independentă a 
țării, despre continua întărire a re
lațiilor de colaborare româno-siriene.

Au participat membri ai conducerii 

un Năstase ca în zilele lui bune și un 
Segărceanu ca in meciul cu Franulo- 
vici : 3—0, 4—1, 5—2. 6—3.

Bucurîndu-ne de rezultat si de ma
niera admirabilă în care joacă Ilie 
Năstase în aceste zile, să spunem 
(pentru numeroșii amatori de tenis 
care și-au manifestat surprinderea că 
Segărceanu nu a fost în unele pe
rioade atit de exact și viguros cum 
il știam) că foarte țînărul și talen
tatul nostru jucător a făcut în ultima 
vreme și eforturi la învățătură — 
care, iată, și-au spus cuvîntul. Să 
sperăm că și-a revenit și că va avea 
în continuare o comportare care să-i 
cinstească frumos apropiata aniver
sare — fiindcă. în prag de primăva
ră. Florin va împlini 19 primăveri !

Astăzi, de la ora 15. sint programa
te ultimele partide : Segărceanu — 
Kary și Năstase — Reininger. Ne 
place să credem că amîndoi repre
zentanții noștri vor juca la fel de 
bine ea ieri, ne vor incinta ca ieri, 
și nu ne vor da nici un fel de emoții.

Gheorcjhe MITROI

„L’EQUIPJE”:

Un sportiv român 
într-o „nouă generație olimpică"

CÎTEVA RÎNDURI

Realizările obținute de poporul 
sirian pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale, a făuririi unei vieți 
noi sînt urmărite cu. viu interes și 
simpatie de poporul român, care a 
nutrit întotdeauna sentimente de 
profundă prietenie cu aspirațiile de 
progres și pace ale popoarelor a- 
rabe. în acest spirit. între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană s-au statornicit re
lații de strînsă prietenie. înteme
iate pe stimă și respect reciproc. 
Un rol determinant în evoluția me
reu ascendentă a raporturilor româ- 
no-siriene l-au avut întîlnirile din
tre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al Ăssad. care, prin acor
durile și înțelegerile realizate, au 
dat un. puternic impuls conlucrării 
bilaterale, dezvoltării ei pe cele mai 
diverse planuri. în ambele țări se 
constată cu satisfacție cursul mereu 
ascendent al cooperării economice. 
Un moment deosebit l-a constituit 
in această privință darea în func
țiune în luna august 1979 a marii 
rafinării de la Banias, rod al coo
perării cu țara noastră. Rafină
riei de la Banias. cea mai mare 
rafinărie din Orientul Mijlociu, 
i se adaugă alte obiective reali
zate in comun, cum sînt fabri
ca de triplusuperfosfati de la Homs 
si instalația de însilozare a fos- 
fatilor de la Tartus. fabrica de ci
ment de la Sheik-Said. vastul sis
tem de irigații de la Rakka, din ba
zinul Eufratului. Se extind, de ase
menea. schimburile comerciald. coo
perarea tehnico-stiințifică si cultu
rală.

Corespunzînd pe deplin interese
lor ambelor popoare, colaborarea 
fructuoasă româno-siriană se în
scrie, totodată, ca o importantă con
tribuție la cauza înțelegerii și coo
perării internaționale.

Nicolae N. LUPU

I.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
româno-siriene, Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au luat parte ambasadorul Siriei 
la București, Walid al Moualem. 
membri al ambasadei, precum și ti
neri sirieni care studiază în țara 
noastră.

(Agerpres)

Azi, la fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu etapa a 21-a, în 
care șe vor disputa următoarele 
meciuri : Steaua — F.C.M. Galați
(stadionul „Steaua") ; Sportul Stu
dențesc — Politehnica Iași (stadionul 
..Republicii") ; Universitatea Clujj- 
Napoca — Universitatea Craiova ; 
Olimpia Satu Mare — Dinamo ; F.C1. 
Argeș Pitești — C. S. Tirgoviște ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Jiul Petroșani |; 
Politehnica Timișoara — F. C. Baia 
Mare ; S. C. Bacău — F. C. ©lt 
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. Mureș.

Toate partidele vor începe la ora 
15,30.

★
■ Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I, în cadrul 
emisiunii „Fotbal minut cu minut", 
din jurul orei 15,15.

★
Astăzi se vor desfășura ,și meciu- 

rile primei etape a returului cam? 
pionatului diviziei B la fotbal.

în Capitală sînt programate, de la 
ora 15,30, două partide : Metalul — 
Carpați Mîrșa (stadionul „Metalul") 
și Progresul Vulcan — Flacăra Auto- 
mecanica Moreni (stadionul „Pro
gresul").

dar dintre toți tinerii văzuti la Sin
delfingen. cel mai impresionant a 
fost incontestabil românul Adrian 
Prâteasa (antrenat de Ion Soeter, 
soțul Iolandei Balaș), un atlet foarte 
puternic, care a făcut, in mai puțin 
de un an, progrese uluitoare, ureînd 
ștacheta de la 2,18 la 2,29 m. Cu 
acest săritor s-a născut și o nouă 
variantă a stilului „Flop".

ședintele Clubului alpin japonez, și 
cuprinde 31 de membri.

Tot din Beijing se anunță că luna 
trecută două expediții din R.P. Chi
neză au atins vîrfui Everest ureînd 
pe vechiul drum al piohierilor Hi
malaiei, pe versantul nordic.

© „Cupa Europei" la schi a pro
gramat pe pirtia de la , Piancavallo 
(Italia) o probă masculină de slalom 
uriaș. în care pe primul loc s-a cla
sat italianul Tiziano Bieller — 
2’30”60/100, urmat de compatriotul 
său Merelli și austriacul Riedelsper- 
ger.

în clasamentul general al „Cupei 
Europei" se menține lider Tiziano 
Bieller. cu 133 puncte, secondat de 
Siegfried Kerschbaumer (Italia) — 
126 puncte.

® IZVOARE SUBMA
RINE DE PETROL De cu‘ 
rînd, a fost descoperit un nou 
vinovat pentru poluarea cu hi
drocarburi a oceanelor : însăși 
natura. O echină de cercetători 
americani* * a dat publicității. în 
revista ..Science", rezultatul sur
prinzător al investigațiilor lor : 
te fiecare an. din izvoare sub
marine. provin cantităti de pe
trol mult mai mari decît cele 

■rezultate din catastrofele petro
lierelor. De pildă, doar unul din 
aceste ..izvoare" submarine, de
tectat în 1978. la o adîncime de 
200 de metri. între Atlanticul de 
nord și estul Mării Caraibilor, 
ducea cu sine o cantitate esti
mată la un miliard de litri de 
petrol, reprezentînd o valoare 
de 265 milioane de dolari. Cer

Pe marginea recentelor campionate 
europene de atletism în sală, sub 
titlul „O nouă generație olimpică", 
ziarul francez „L’Equipe" publică un 
articol în care este subliniată și 
performanța sportivului român 
Adrian Proteasa, clasat pe locul trei 
în proba de săritură în înălțime. „Au 
apărut multe stele noi — se scrie în 
comentariul semnat de R. Pariente —

• în vederea celei de-a 22-a edi
ții a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Moscova au fost realizate mai 
multe filme cu subiect sportiv olim
pic, între care „Moscova se pregă
tește pentru Olimpiadă". ..Reportaj 
preolimpic". „Olimpiada pentru oas
peți". „Baladă despre sport". „Satul 
olimpic" etc.

De asemenea. în studiourile sovie
tice a fost produs filmul „Acolo 
unde s-au născut Olimpiadele", un 
documentar despre Jocurile Olim
pice.

• O expediție de alpiiliști japo
nezi a sosit la Beijing în vederea 
pregătirilor pentru escaladarea vir
ilului Everest (8 848 m) pe versantul 
nordic. Expediția este condusă de 
profesorul Hiorichl Watanabe, pre

cetătorii apreciază că în mări șl 
oceane izvorăsc, neobservate de 
nimeni, imense cantităti de „aur 
negru" care, nefiind captate, nu 
fac decît să polueze apele.

® CILINDRUL... SAL
VATOR. Un sistem de salvare 
instantanee de la înec este 
popularizat de revista franceză 
„Le Point". Este vorba de un 
cilindru compact, cu înălțimea 
de numai 1,70 m, confecționat 
din nailon acoperit cu poliester, 
care, in' caz de necesitate, tre
buie aruncat în apă. La contac
tul cu apa. el se desface în două 
și se umflă în numai 20 de se
cunde. alcătuind două bărci cir
culare cu diametrul de 5.28 m 
și înălțimea de 1.80 m. fiecare 
din ele putînd lua la bord 84 
persoane.

® O TEHNOLOGIE 
NOUĂ DE DESALINIZA
RE A APEI DE MARE ÎN 
VID. Diferită de cea aplicată 
pe scară largă în lume, această 
tehnologie, realizată de un grup 
de specialiști maghiari, permite 
reducerea timpului de vaporiza- 
re a apei și, implicit, reducerea 
considerabilă a energiei necesare 
procesului de desalinizare. Nou
tatea metodei constă in declan
șarea în camera de vid a unor 
impulsuri puternice. în condițiile 
vidului, apa se transformă în 
vapori care trec apoi prin con
densatoare. Capacitatea de pro
ducție a instalației este de 4000 
metri cubi de apă în 24 'de ore.

I ....    _
® SUNETUL PUR. 

Pentru a putea măsura sunetul 
pur, înainte să intervină orice 
fenomen de ecou, oamenii de 
știință australieni au construit 
o originală „cameră surdă". Pe
reții acestei încăperi, cu un vo
lum de 80 de metri cubi. sînt 
acoperiti cu 4 000 de bucăți de 
buret din poliuretan. care ab
sorb 99 la sută din undele sono- 
re care le ating, transformîndu- 
le în căldură. „Camera surdă" 
este utilizată pentru măsurarea 
puterii sonore a celor mai va
riate tipuri de mașini, atit in
dustriale, cît și a celor destinate 
publicului larg.

a
® USTUROIUL FĂRĂ 

MIROS, obținut de un fer
mier nipon după trei decenii de 
eforturi, nu se deosebește de 
cel obișnuit nici ca aspect si nici 
la gust. El și-a păstrat, de ase
menea. celelalte calități care 
l-au făcut atît de pretuit încă 
din vechime. La cultivarea noii 
varietăți de usturoi o importantă 
deosebită are compoziția solului 
și mediul în care creste planta. 
Selecționerul nipon, de exem
plu. îl cultivă in spațiul rămas 
liber în plantațiile de ceai, fără 
ca vecinătatea dintre cele două 
plante, atit de deosebite, șă 
dăuneze vreuneia din ele. .

® STICLĂ PRELU
CRATĂ LA STRUNG. Re-

cente experimentări efectuate 
la laboratorul de cercetări al 
firmei Philips din Eindhoven 
(Olanda) au demonstrat că sticla 
poate fi foarte bine prelucrată 
la strung. Cu condiția ca sticla 
șă fie adusă la o temperatură 
destul de ridicată. La strunjire 
se abține o așchie continuă, ca 
in cazul multor metale. Această 
nouă metodă de prelucrare se 
va dovedi deosebit de utilă mai 
ales în fabricarea de lentile spe
ciale ce nu pot fi realizate prin 
metodele clasice de abraziune și 
de polizare.

• S.O.S. - POLUA
RE. Autoritățile madrilene au 
introdus măsuri severe de com

batere a poluării atmosferice, 
care a atins un nivel îngrijoră
tor ta frumoasa capitală spa
niolă. între acestea se află un 
program restrictiv pentru circu
lația autocamioanelor și a auto
turismelor, .contravenienții fiind 
penalizați cu amenzi substanția
le și chiar cu retragerea permi
sului de circulație. Totodată, se 
preconizează verificarea tuturor 
instalațiilor de filtrare din în
treprinderile orașului. Măsurile 
amintite s-au impus ca urmare 
a pericolelor grave provocate de 
dispersarea în atmosfera Madri
dului a unei mari cantităti de 
substanțe nocive. în ultima 
vreme, în acest oraș s-au înre
gistrat 700 decese provocate de 
poluarea atmosferei.

1
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i spriiiiml IniUerîi nar negocieri 
elective de ternare
Intervenția șefului delegației române

la lucrările Conferinței pentru examinarea aducerii Ia Înde
plinire a convenției cu privire la interzicerea perfecționării, 
producției și stocării armelor bacteriologice (biologicei și 

toxinelor și Ia distrugerea lor
GENEVA 7 (Agerpres). — La 

Palatul Națiunilor din Geneva con
tinuă lucrările Conferinței pentru 
examinarea aducerii la îndeplinire a 
convenției cu privire la interzicerea 
perfecționării, producției și stocării 
armelor bacteriologice (biologice) și 
toxinelor și la distrugerea lor.

Luind cuvîntul în ședința plenară. 
#eful delegației române, ambasadorul 
Constantin Șne, a evidențiat impor
tanta pe care România a acordat-o și 
o acordă interzicerii și eliminării din 
arsenalele militare a tuturor armelor 
de distrugere în masă — nucleare, 
chimice, biologice, radiologice și da 
orice altă natură. Ținînd cont de fap
tul că, în prezent, asistăm la agra
varea tensiunii internaționale, este cu 
atît mai necesar — a subliniat el — 
să se utilizeze orice ocazie, să se facă 
totul pentru oprirea cursului primej
dios al încordării, pentru asigurarea 
continuării politicii de destindere și 
cooperare, pentru inițierea unor ne
gocieri efective de dezarmare.

După ce s-a referit la modul în 
care a fost aplicată convenția, la fap
tul că, in cei cinci ani care au trecut 
de la intrarea sa în vigoare, nu s-au 
înregistrat violări ale prevederilor 
Bale, șeful delegației române a spus : 
„Deși adoptarea și intrarea în vigoare 
a convenției a avut unele rezultate 
pozitive pe planul destinderii și al 
încrederii între state, ea nu a fost.

„Realizarea unor acorduri de dezarmare 
-o sarcina imediata pentru Europa"

- declară secretarul general al P.S.D. din R.F.G.
BONN 7 (Agerpres). — Egon Bahr, 

secretar general al Partidului Social- 
Democrat clin. R.F. Germania, a de
clarat, într-un interviu acordat pos
tului de radio „ARD“, că nu există 
viitor fără politică de destindere — 
relatează agenția D.P.A. Marea sar
cină a viitorului — a spus el — va 
consta în extinderea experienței acu
mulate în Europa și asupra altor 
regiuni și continente, pentru a ■ se

i PREOCUPĂRI
I © Mexicul propune Ecuadorului și 

Venezuelei elaborarea unui program 
de cooperare energetică intre țările 
lațino-americane producătoare ' de 
petrol și restul statelor continentului 
— informează „Actualidad Energeti
ca", buletin lunar al Organizației 1a- 
tino-ainericane a energiei (O.L.A.D.E.). 
Publicația relevă că această pro
punere se înscrie în cadrul preocu
părilor de definire a unei noi politici 
și a unor relații calitativ noi, pe plan 
energetic, între producătorii și con
sumatorii de petrol din regiune. 

totuși, urmată de adoptarea unor mă
suri reale de dezarmare, așa cum 
însuși textul convenției a stabilit. 
Tocmai de aceea actuala conferință 
trebuie să ceară tuturor statelor-părți 
să respecte obligațiile juridice pe 
care și le-au asumat și. în același 
timp. Comitetul de dezarmare să an
gajeze de urgență negocieri efectiva 
în legătură cu elaborarea unei con
venții .asupra eliminării complete a 
armelor chimice.

Vorbitorul a sugerat ca Centrul 
Națiunilor Unite pentru Dezarmare, 
cu concursul statelor părți, să ela
boreze și să răspindească periodic 
studii și informații, fapt ce ar facilita 
participarea crescută a statelor-părți 
și, în general, a opiniei publice la 
controlul aplicării convenției.

în încheiere, șeful delegației ro
mâne s-a referit la importanța inten
sificării cooperării internaționale în 
domeniul utilizării pașnice a agenți- 
lor biologici și a toxinelor, pentru a 
pune, astfel, în aplicare una dintre 
prevederile principale ale convenției, 
care stipulează obligația statelor-părți 
de a facilita schimbul cel mai larg 
posibil de echipament, materiale, in
formații științifice și tehnologice, ca 
și colaborarea lor în vederea aplicării 
descoperirilor științifice în domeniul 
biologiei, pentru prevenirea mala
diilor sau pentru alte scopuri pașnice.

realiza tratate, în special în dome
niul neamestecului în treburile in
terne și interzicerii exporturilor de 
arme.

în ce privește Europa, a apreciat 
Egon Bahr, o sarcină imediată este 
de a aplica politica de destindere in 
domeniul militar, cu alte cuvinte de 
a realiza acorduri de dezarmare și 
de limitare a înarmărilor.

ENERGETICE
O Nigeria va dezvolta In con

tinuare capacitățile proprii de prelu
crare a petrolului, prin construirea 
unei noi rafinării — a patra - pe te
ritoriul său.

9 Pentru prima dată s-a descope
rit petrol în zona olandeză a platfor
mei continentale a Mării Nordului. 
Compania ,.Continental Netherlands 
Oil" a anunțat, la Haga, că pros
pecțiunile efectuate au dus la desco
perirea unui zăcămînt situat la a- 
proximativ 56 kilometri nord-vest de 
portul Helder.

„Revista Diplomatica International*  relevă t
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LIMA 7 (Agerpres). — Sub titlul 
„România si marile probleme ale 
omenirii. Contribuția ei la instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale", „Revista Diplomatica 

.International", care apare la Lima, 
consacră un amplu articol concep
tului românesc elaborat de preșe
dintele Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea imperioasă a instaurării 
unei noi ordini economice in lume. 
Cerind o restructurare profundă, 
pe baze noi. a relațiilor economice 
internaționale, edificarea noii ordini 
economice internaționale, subliniază 
articolul, trebuie să se bazeze în 
mod ferm pe principiile egalității 
politice si economice a tuturor sta
telor și al respectului reciproc. Sînt 
redate aprecieri făcute de președin
tele Nicolae Ceaușescu cu diferite 
prilejuri, arătindu-se că prin instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale se va asigura lichida
rea, intr-o perioadă relativ scurtă,

SșjJSg’’»fâs
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pe scurt

CONFERINȚA COMISIEI O.N.U. PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR 
FEMEII, reunită la Viena, și-a încheiat lucrările consacrate pregătirii 
Conferinței mondiale a O.N.U. asupra condiției femeii, cdre va avea loc 
în luna iulie, la Copenhaga. Helvi Sipilai, directoarea Comisiei, a declarat 
că in centrul atenției conferinței de la Copenhaga va sta convenția împo
triva discriminării femeii, adoptată ’ . .................
vigoare după ce va fi ratificată de

HOTARÎRE, Prezidiul C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și guvernul R.S. 
Cehoslovace au examinat un com
plex de măsuri pentru perfecțio
narea sistemului de conducere pla
nificată a economiei naționale pe 
1930 și au adoptat o hotărîre in 
vederea realizării lor de către orga
nele de partid, de stat, economice și 
obștești. Se prevede îmbunătățirea 
calității planificării, sporirea efici
enței stimulenților economici, creș
terea nivelului activității de șondu- 
cere și lărgirea participării oameni
lor muncii la conducere.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI, 
Jorge Rafael Videla. a anunțat că 
va consulta toate sectoarele opi
niei publice in vederea inițierii 
unui schimb de păreri in legătură 
cu forma noilor instituții ale țării. 
El a precizat, totodată, că acțiunea 
respectivă va include și elaborarea 
reglementărilor de bază: ale activi
tății partidelor politice, suspendată 
după preluarea puterți de către 
autoritățile militare. După stabilirea 
acestor reglementări j^va fi autori
zată din nou 
politice, care 
treptat la 
mentală".

activitatea partidelor 
putea participa 

guverna-
vor 
activitatea

a subdezvoltării, se vor crea con- , 
diții pentru dezvoltarea tuturor po- i 
poarelor, se va 'asigura stabilitatea 
economică internațională.

Acest lucru, se arată in articol, 
corespunde intereselor țărilor in 
curs de dezvoltare, dar, In egală mă
sură, și țărilor avansate din punct 
de vedere economic, dat fiind fap
tul că însăși dezvoltarea lor, reali
zată in condițiile inegalității din 
trecut, nu va mai putea fi menținută 
in continuare. De aceea, se spune 
in articol, toate țările trebuie să 
participe la realizarea acestui 
obiectiv.

Articolul evidențiază ghemarea 
vibrantă adresată de președintele 
României tuturor popoarelor lumii 
de a-și intensifica eforturile pentru 
a determina efectuarea pasului deci
siv de trecere de la dezbateri la 
acțiuni concrete, pe calea instaurării 
noii ordini economice internațio
nale. ' [

la O.N.U. în 1979, care va intra în 
cel puțin 20 de țări,

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ A 
ADUNĂRII DE STAT A R.P. UN
GARE. La Budapesta s-au desfă
șurat, joi. lucrările sesiunii de pri
măvară a Adunării de Stat a R.P. 
Ungare, care ă dezbătut si adoptat 
legea, cu privire la energia atomică 
și a hotărit organizarea, la 8 iunie 
1980, a alegerilor pentru adunarea 
de stat și consiliile locale. >

MINISTERIALA 
NAȚIUNILOR 

DE SUD-EST
CONFERINȚA 

A ---------------
DIN ___
(A.S.E.A.N.), 
miniștrii de 
țări membre 
zia, Filipine.
—,care se
Lumpur, examinează, printre 
tele, aspecte ale întăririi solidarită
ții și promovării relațiilor de epope- 
rare dintre aceste țări. în cuvîntul 
său, Tengku Ahmad Rithauddeen. 
ministrul malayezian de externe și 
președintele Comitetului Permanent 
ai A.S.E.A.N.. a arătat că țările res
pective acordă prioritate reafirmă
rii poziției prin care această orga
nizație aj'e un conținut nemilitar, 
urmărindu-se transformarea acestei 
regiuni intr-o zonă a păcii, libertă
ții și neutralității.

ASOCIAȚIEI
ASIA

la care sint prezenți 
externe ai celor cinci 
— Malayezia. Indone- 
Thailanda și Singapore ‘ 
desfășoară la Kuala 

al-

ORIENTUL MIJLOCIU
Contacte și întrevederi 

diplomatice
DAMASC 7 (Agerpres). — Preșe

dintele Siriei. Hafez Al Assad, a avut 
la Damasc o întrevedere cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. Au fost examinate as
pecte legate de situația din Orientul 
Mijlociu. îndeosebi ultimele evoluții 
în problema palestiniană.

ABU DHABI 7 (Agerpres). — în 
Comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale a pre
ședintelui Fi'anței. Valery Giscard 
d’Estaing. în Emiratele Arabe Unite 
se arată că părțile cer retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și recunoașterea drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinian, inclusiv dreptul său la au
todeterminare.

KUWEIT 7 (Agerpres). — Retrage
rea trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate și recunoașterea drep
turilor legitime la autodeterminare 
ale poporului palestinian sint condi
țiile necesare instaurării unei păci 
trainice în Orientul Mijlociu, se spu
ne in comunicatul comun dat nubli- 
citații la încheierea vizitei” vicepre- 
mierului și ministrului luxemburghez 
al afacerilor externe, Gaston Thorn, 
in Kuweit.

DECLARAȚIE. Ministrul afaceri
lor externe al Indiei, Narasimha 
Rao. a reafirmat dorința tării sale 
de a discuta cu China toate proble
mele care interesează cele două 
țări, inclusiv chestiunile referitoare 
la frontiere, in vederea găsirii unei 
soluții pașnice și echitabile — rela
tează ziarul indian „Național He
rald" citat de agenția China Nouă.

PROGRAM DE VALORIFICARE 
A CĂRBUNELUI. Administrația 
americană a inaintat Congresului 
un proiect de lege in baza căruia in 
S.U.A. urmează să fie lansat un pro
gram in valoare de 10 miliarde de 
dolari pentru trecerea unui număr 
de 107 uzine generatoare de electri
citate de la consumul de petrol la 
utilizarea cărbunelui. Autorii pro
iectului speră ca în baza acestui 
program să se diminueze consumul 
de petrol cu aproximativ un milion 
de barili pe zi pînă în anul 1990.

ÎMPOTRIVA MASURILOR PRO- 
TECȚIONISTE. La Paris au luat 
sl'irșit lucrările reuniunii miniștrilor 
agriculturii (lin țările membre ale 
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.). în 
comunicatul adoptat cu acest prilej 
sint condamnate măsurile protee- 
ționiste luate de unele țări în co
merțul cu produse agricole. Minis
trul agriculturii al Noii Zeelande, 
Duncan MacIntyre, a relevat că 
concluziile reuniunii nu iși vor găsi 
justificarea decit dacă guvernele 
respective vor acționa în conformi
tate eu principiile enunțate.

INCENDIU. Agenția P.A.P. anun
ță că într-un incendiu, declanșat la 
„Grand liotei" din Varșovia, 11 per
soane. dintre care patru străine, au 
fost grav rănite, iar un cetățean iu
goslav și-a pierdut viața.

Intensă activitate politică pentru 
constituirea noului guvern în Zimbabwe 
„Principala preocupare: pacea și stabilitatea11

— De la trimisul nostru la Salisbury —
Dtipă anunțarea marii victorii în 

alegeri a celor două partide com
ponențe ale Frontului Patriotic, 
care au dus împreună lupta de eli
berare, în prezent la Salisbury se 
desfășoară o intensă activitate de 
consultări politice în vederea for
mării guvernului viitorului stat 
independent Zimbabwe.

Centrul acestei efervescente po
litice a devenit în momentul de 
față sediul de pe Sinoia Street al 
partidului Z.A.N.U.-F.P., care a 
întrunit la alegeri numărul cel mai 
•mare de voturi.’Aici au loc ședințe 
neîntrerupte ale Comitetului Cen
tral al partidului, concomitent cu 
multiplele întilniri ale președintelui 
Z.A.N.U., Robert Mugabe, cu liderii 
celorlalte partide africane, ca și ai 
Frontului National Rhodesian, prin
cipala organizație politică a popu
lației albe, ca și cu reprezentanții 
autorităților britanice. Potrivit ca
lendarului stabilit, după formarea 
guvernului urmează să fie aleasă 
cea de-a doua cameră a. parlamen
tului — Senatul — de către un co
legiu electoral și de către consiliul 
șefilor de trib ; cele două camere, 
la rindul lor, vor alege pe președin
tele noului stat Zimbabwe, căruia 
guvernatorul britanic, lordul Soames, 
îi va transmite în mod oficial pu
terea — întregul acest proces de 
trecere de la vechea Rhodesie la 
noul Zimbabwe urmind să dureze 
două-trei săptămîni.

între timp, consultările pentru 
formarea „guvernului național . de 
o largă bază", anunțat de Robert 
Mugabe, au ajuns într-un stadiu 
destul de avansat. Joshua Nkomo 
s-a declarat. de acord să participe 
la acest guvern, în care, de aseme
nea. vor intra reprezentanți ai 
populației albe, ca și. după toate 
probabilitățile, ai altor partide afți- 
cane, chiar nereprezentate în parla
ment.

Definind programul viitorului gu- 
' vern, premierul desemnat a. arătat 
că acesta va avea ca principale o- 
bieotive dezvoltarea economică prin 
sporirea investițiilor, inclusiv de 
stat ; reducerea șomajului. îmbună
tățirea condițiilor muncitorilor afri
cani din sectorul industrial și al 
serviciilor publice ; reașezarea sute
lor de mii de persoane deplasate 
în timpul celor șapte ani de război, 
urmind a fi folosite în acest scop 
pămînturile nevalorificate sau pără
site de stăpîn.ii lor ; abolirea actua
lului sistem discriminatoriu din do
meniul salarizării. învățămîntului. 
ocrotirii sănătății, asigurărilor so-

S.W.A.P.O. salută victoria poporului
Zimbabwe

Președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a adresat un mesaj 
de felicitare lui Robert Mugabe pen
tru victoria reprezentanților poporu
lui Zimbabwe in alegeri, in care se 

ciale — astfel Incit cetățenii afri
cani care alcătuiesc marea majori
tate a locuitorilor tării (7 milioane 
față de 230 000) să se bucure de 
aceleași drepturi ca și populația 
albă.

Promovînd o politică de indepen
dență, a declarat Robert Mugabe, 
guvernul va acționa pentru reali
zarea telului suprem al luptei de 
eliberare și anume „poporul Zim
babwe să devină stăpinul propriu
lui său destin, să fie suveran în 
propria țară, să dispună de resur
sele ei. Nu vom acționa in grabă, 
dorim să constituim- un guvern care 
să aibă deplina încredere nu numai 
a partidelor, dar și a întregii țări. 
Scopul nostru este acum să trans
formăm săbiile în pluguri, pentru a 
ne concentra pe viitor atenția nu
mai asupra problemelor*  dezvoltării 
societății și economiei noastre. Sar
cinile noastre principale sint pacea 
și stabilitatea".

Aceste cuvinte .au avut o largă 
rezonanță nu numai în rîndurile 
populației africane majoritare, ci și 
ale celei albe, care în cea mai mare 
parte se situează pe poziții lucide, 
rezonabile, de acceptare a noilor 
realități. Trebuie relevată și poziția 
autorităților britanice; care au sfă
tuit pe albi să nu dea crezare unor 
zvonuri răuvoitoare care urmăreau 
să creeze stări de neliniște și in
certitudini. Ca o dovadă convingă
toare în acest context se situează 
hotărîrea primului ministru desem
nai de a se accelera măsurile vi- 
zind formarea armatei naționale 
unite, la care, alături de unitățile 
militare ale forțelor patriotice afri
cane, să participe și unități din rin
dul populației albe, comandantul a- 
cestora, generalul Peter Walls, 
fiind invitat să-și păstreze postul 
(urmează a fi dizolvate doar așa- 
numitele forțe auxiliare, care s-au 
făcut cunoscute prin brutalitatea 
acțiunilor întreprinse).

Fără îndoială, asemenea aspecte 
sint relevaijte pentru caracterul 
profund original al procesului de 
trecere de la vechea Rhodesie la 
noul Zimbabwe, proces care, așa 
cum au arătat liderii forțelor pa
triotice. se va desfășura în confor
mitate cu realitățile istorice si in 
consens cu marile sarcini ale re
construcției naționale, a căror în
făptuire necesită eforturile concer
tate ale celor două comunități, 
africană și albă, ale tuturor locui
torilor țării.

Romulus CAP1ESCU

arată că acest act reprezintă încă o 
dovadă istorică a faptului că forțele 
de eliberare națională voi’ ieși întot
deauna victorioase in lupta împotri
va forțelor colonialiste. ■ ,

REALITĂȚILE VORBE S[; iată cum arată drepturile democratice în lumea capitalului
Azi, despre

CONDIȚIA FEMEII
Problema egalității în drepturi a femeii cu bărbatul 

s-a aflat în centrul preocupărilor celor mai actuale în 
numeroase țări occidentale, făcînd obiectul unor cerce
tări întreprinse de comisii parlamentare, al unor referen- 
dumuri și campanii sindicale. Dar, în ciuda legilor și mă
surilor adoptate pe linia îmbunătățirii statutului femeii, 
egalitatea în drepturi este departe'de a fi devenit rea
litate. Calificată pe bună dreptate în documentele O.N.U. 
ca „incompatibilă cu demnitatea umană", discrimi
narea femeii în societatea capitalistă îmbracă forme deo
sebit de grave în condițiile actualei crize economice.

„Imigrante 
intr-o societate a bărbaților*

într-un raport al secre
tarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, în pro
blema încadrării in muncă 
a femeilor, se subliniază 
că în țările occidentale 
femeile continuă să fie 
victime ale inechității în 
privința exercitării drep
tului la muncă.

Este o apreciere confir
mată de declarații ale 
unor personalități politice, 
ale unor sociologi din 
Occident. Nu este de
loc întîmplător fap
tul că situația femeii este 
adeseori comparată cu 
aceea a muncitorilor stră
ini. „Muncitorii imigranți 
pot fi oricind trimiși aca
să, iar femeile înapoi la 
cratiță •— cînd patronatul 
apreciază că nu mai are 
nevoie de ele", notează, 
Intr-un material Întitulat

„Drepturi egale pentru 
femei ?", fosta președintă 
a Bundestagului vesț-ger- 
man, Annemarie Renger, 
La rîndul său, sociologul 
austriac Helge Pross nu
mește femeile „imigrante 
într"o societate, a bărba
ților". Posibilitățile lor de 
formare profesională sînt 
limitate, ca urmare, ele 
sint „predestinate" pentru 
posturi ce presupun o ca
lificare inferioară, deci 
slab remunerate. însăși 
diviziunea — absolut ar
bitrară — in profesiuni 
masculine (mai ales cele 
tehnice) și feminine (co
merț, servicii, munca de 
birou) reflectă neîncrede
rea,. adine înrădăcinată, in 
capacitatea femeii, notea
ză sociologul austriac. 
Iată cîteva date semnifi
cative :

® 51 la sută din femeile angajate din 
R.F.G. nu au nici un fel de pregătire pro
fesională. In plus, din 500 de profesii în
registrate oficial, femeilor le sînt accesibi
le... 16.

© In Marea Britanie, doar 12 la sută din 
fete au posibilitatea să învețe o meserie.

© In Suedia, opțiunea profesională a 
fetelor este limitată la 25 de meserii, în 
vreme ce băieții pot alege din 300.

Femei ce nu au dreptul să-și dorească 
un copil...

Iată însă un alt caz re
latat de revista „Der 
Spiegel" : „Pare de do-

Mină de lucru 
de „categoria a doua“

A avea un copil este, în 
societatea capitalistă, de
seori o dorință incompati
bilă cu statutul de sala
riată.' Este motivul pentru 
care numeroase întreprin
deri din Japonia se deba
rasează de femei cînd îm
plinesc 30 de ani sau, cel 
mai tirziu, la nașterea 
primului copil. în Statele 
Unite, intr-un proces in
tentat de 43 de femei an
gajate ale firmei „Gene
ral Electric" (unde lucrea
ză 100 000 femei), Curtea 
Supremă a decis că firma 
nu este obligată să acorde 
concediu de naștere plătit, 
ci, cel mult, fără plată.

meniul fanteziei celei mai 
sumbre ceea ce s-a pe
trecut în inima industrială 
a S.U.A. — în Valea Ohio, 
compromisă de expansiu
nea irațională și devasta
toare a industriei. Cop- 
cemul chimic „American 
Cyanamid", de tristă fai
mă datorită regulilor deo
sebit de severe impuse 
personalului, a anunțat pe 
angajații filialei din Wil
low Island că aid nu vor 
putea lucra decît femei 
care, fie că au depășit 
vîrsta de 50 de ani, fie că

Ui

aduc un certificat medical 
de sterilitate. Intr-adevăr, 
aceasta a devenit condiția 
sine qua non a angajării 

■șau- păstrării în funcție a 
personalului feminin din 

, unele secții. Cîteva femei 
s-au supus operației de 
sterilizare. «Am făcut-o 
pentru că mă temeam 
pentru postul meu și pen
tru că aveam nevoie de 
acei bani ; dar e inuman 
că o firmă poate avea 
dreptul să-ți pretindă așa 
ceva» — declara o munci
toare de aici. Alte lucră
toare au preferat să fie 
date afară, ori s-'au mul
țumit cu munci mai prost 
plătite".

„Am lucrat doi ani la 
mai multe mașini, culeglnd 
piesele cu mina. Cînd nu 
am mai putut rezista și am 
fost internată in spital, am 
fost înlocuită cu doi băr
bați care făceau aceeași 
muncă — dar pentru un 
salariu cu 30 la sută mai 
mare" (Caz citat intr-un 
studiu parlamentar al P.S.D. 
din R.F.G.).

„Salariu egal pentru mun
că egală" — aceasta conti
nuă să rămlnă un dezide
rat. Prevederile legale în 
acest sens — în caz că ele 
există '— sînt ignorate. 
Fiind considerate, după cum 
aprecia o directoare din 
Ministerul Muncii din Ja

ponia, „mînă de lucru de 
categoria a II-a“, femeile 
sint mai prost • remunerate 
decît bărbații, pentru o 
muncă egală cu aceea pres
tată de aceștia. Astfel, sa
lariile femeilor sint, in 
comparație cu ale bărbați
lor, cu 40 la sută mai mici 
In Statele Unite, Marca 
Britanic și Japonia, cu 30 
la șută, In R.F.G. și Aus
tria, cu 10 la sută In Suedia.

Discriminarea pe plan 
salariat este un Impor
tant izvor de profituri. Pa
tronatul englez, de pildă, 
dobîndește anual, pe aceas
tă cale, un profit suplimen
tar de 600 milioane lire.

„între toate drepturile omului, 
dreptul la muncă se află pe primul 
loc" — scrie pe pancartele acestor 
tinere demonstrante vest-germane. 
Asemeni lor, numeroase femei din 
țările occidentale își revendică, prin 
acțiuni de protest, dreptul la un tra
tament echitabil, la muncă și forma

re profesională

Ultimele la angajări, 
primele la concedieri

După cum relevă rapoartele Organizației Inter
naționale a Muncii, primele victime ale șomajului 
sînt femeile. Astfel, la mijlocul anilor '70, într-un 
moment de vîrf al crizei economice, 7 milioane de 
femei din, S.U.A., Canada, Japonia, Australia și 
Noua Zeelandă și-au pierdut locul de muncă. Pe 
ansamblul acestor țări, femeile reprezintă 35 la sută 
din populația activă, dar 40 la sută din totalul 
șomerilor. După cum declara o tinâră muncitoare 
vest-germană revistei „Der Spiegel", „cînd ești 
femeie, ai garanția că te vor concedia prima".

Uzina chimică Kronos-Titan din Leverku
sen, ca atitea alte întreprinderi din R.F.G. 
prinse in chingile neiertătoare ale crizei, a 

‘ recurs la soluția „clasică": patronatul a decis 
concedieri. Din cele 100 de persoane care 
și-au pierdut locul de muncă, 60 erau femei.

© In Belgia, la .sfîrșitul anului trecut, 
dintre șomeri 115 000 erau bărbați și 
aproape 200000 femei. Scuza patronilor, 
conform căreia „femeile se complac în 
șomaj", este apreciată de ziarul „Le Soir" 
drept o insultă.

© In Franța, 54 la sută din totalul șome
rilor sînt femei, deși ele nu reprezintă decît 
38 la sută din populația activă a țării. După 
cum dezvăluie ziarul „Le Monde", 93 la sută 
din locurile de muncă oferite de birourile de 
plasare sînt destinate în exclusivitate băr
baților.

® In Italia, numărul femeilor încadrate în 
cîmpul muncii s-a redus cu un 'milion în 
ultimii 15 ani. Ele reprezintă acum 19 la 
sută din totalul forței de muncă - dar 66 la 
sută din șomeri.

Femeile sint net dez
avantajate In privința 
calificării profesionale. 
După cum rezultă din 
graficul alăturat, nu
mărul bărbaților ab
solvenți ai unor școli 
profesionale si de spe
cialitate depășește pa 
acela al femeilor, care, 
pe deasupra. Isi văd 
limitată opțiunea la 
cîteva meserii ..cu spe
cific feminin". slab 

remunerate

Apreciate doar în scripte
® Printre cei 288 membri ai consiliilor de administrație ale 

principalelor 20 companii britanice nu există nici o femeie. 
Din cei 4 205 profesori universitari existenți în această țară, 
doar 84 sînt femei.

© Femeile japoneze se numără printre cele mai bine pre
gătite din punct de vedere profesional din lume ; cu toate 
acestea, societatea le consideră „inapte pentru munci de 
răspundere". Astfel se explică de ce doar 0,3 la sută din func
țiile de conducere și de răspundere din întreprinderile nipone 
sînt ocupate de femei.

© Intre cei 435 deputați ai Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. se numără numai 18 femei. Deși femeile formează peste 

50 la sută din populația cu drept de vot, ele dețin 5 la sută 
din funcțiile eligibile.

Grupaj realizat de Mariana SASARMAN

SALVAJD°R
Promulgarea legii 
reformei agrare

„Visul de a poseda, in sfirșit, ‘un 
petic de pămint a devenit o realitate 
pentru circa 50 000 de țărani din\Sal- 
vador, cea mai mică, cea mai su
prapopulată și .cea mai agitată repu
blică din America Centrală" —Rela
tează corespondentul agenției France 
Presse în această țară, comentînd le
gea reformei agrare promulgată joi 
dimineața de Junta Revoluționară de 
Guvernământ de la San Salvador. Po
trivit acestei legi, urmează a fi\ ex
propriate peste 100 000 de hectare, 
punîndu-se prin aceasta ih aplicare 
unul dintre obiectivele cele mai' im
portante ale programului guverna
mental prezentat în urmă cu cinci 
luni, după răsturnarea de la cirma 
țării a generalului Carlos Humberto 
Romero.

Anunțind decizia autorităților, co
lonelul Arnoldo Majano, membru al 
juntei, a calificat-o ca „o lege de ur
gență națională, menită să ducă la o 
justă distribuire a bogățiilor si veni
tului". Pentru multi observatori din 
San Salvador, aplicarea legii nu va fi 
o sarcină ușoară în mozaicul politic 
salvadorian. De altfel, armata a și 
ocupat terenurile vizate de reformă, 
iar. în țară a fost decretată starea de 
asediu pentru următoarele 30 de zile. 
De-o parte sint 97 la sută dintre cei 
4.5 milioane de locuitori ai tării, care 
se zbat în mizerie, dispunind doar de 
4 la sută din terenurile cultivabile, iar 
db cealaltr} parte oligarhia funciară, 
faimoasele ..14 familii" (in fapt, ceva 
mai mult ele, o sută), care posedă to
tul și care au avut timp de peste 
cinci decenii' ca aliat necondiționat 
armata. „In 1932 — scrie agenția ci
tată mai sus — în timpul unei răs
coale țărănești, cele „14 familii" i-au 
chemat in ajutor pe acești militari 
plătiți de ele, care, în cel mai oribil 
masacru din istoria America Centra
le, au ucis peste 30 000 de țărani".

V. P.

s. UA-
In pregătirea scrutinului 

prezidențial
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

La Washington au fost date publi
cității rezultatele alegerilor prelimi
nare desfășurate la 4 martie, sepa
rat, în rindul partidelor democrat și 
republican din statele americane 
Massachusetts și Vermont, în vederea 
scrutinului prezidențial din noiem
brie. La democrați, in Massachusetts, 
senatorul Edward Kennedy a întru
nit 65 la sută din voturile exprimate 
și 77 delegați la Convenția Națio
nală a Partidului Democrat, față de 
29 Ia sută din voturi și 34 de dele
gați, cit au revenit președintelui 
Jimmy Carter, în timp ce in statul 
Vermont președintele Jimmy Carter 
a primit 75 la sută din voturi față 
de 25 ia sută acordate senatorului 
Kennedy. La republicani, George 
Bush, John Anderson și Ronald Rea
gan s-au situat pe primele trei 
locuri.

i


