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Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Succese de prestigiu 
în graficul 

întrecerii socialiste
Hotăriți să-și onoreze angaja

mentele luate in acest an cu re
zultate tot mai bune în produc
ție, oamenii muncii de la în
treprinderea „Balanța“ din Si
biu înscriu în graficul întrecerii 
succese de prestigiu. în primele 
două luni ale . anului 1976, co
lectivul de muncă de la între
prinderea sibiană a realizat o 
producție globală suplimentară 
în. valoare de peste 1 100 000 lei. 
Totodată, sarcinile la producția 
marfă au fost realizate în pro
cent de 107 la sută. Mai mult, 
rășpunzind .unor solicitări ex
prese ale. constructorilor de ma
șini, colectivul de aici a asimi
lat în plus, peste sortimentele 
planificate,. 4 produse noi. Dato
rită eforturilor depuse în a- 
ceastă perioadă pentru organi
zarea mai bună, a muncii pentru 
asimilarea de noi produse, ridi
carea continuă a parametrilor 
tehnici și funcționali ai utila
jelor și instalațiilor fabricate 
prevederile planului la export 
pe trimestrul I au fost realizate 
cu o lună mai devreme, depă- 
șindu-se astfel sarcinile acestui 
important capitol rcu peste 1 mi
lion leii

Succesele importante înregis
trate în producție în aceste pri
me luni ale cincinalului revo
luției tehnico-șt.iințifice Sînt da
torate atenției deosebite pe care 
fiecare tînăr muncitor, întregul 

colectiv au acordat-o pregătirii 
din vreme a producției acestui 
an, perfecționării proceselor 
tehnologice, a muncii în fiecare 
secție. „întreprinderea noastră 
— ne-a spus tovarășul Ludovic 
Barabaș, secretarul comitetului 
U.T.C. — a înregistrat în cin
cinalul trecut și va înregistra

întreprinderea 
„Balanța" 
din Sibiu

și în acest cincinal un amplu 
proces de modernizare reflec
tat în dotarea cu noi mașini și 
utilaje a secțiilor, organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. Aproape toți tinerii din 
întreprindere lucrează acum pe 
mașini noi, moderne și de aceea 
a fost nevoie de o continuă per
fecționare a nivelului pregătirii 
profesionale a fiecăruia dintre 
noi, de multă dăruire și pasiune. 
Promovarea tinerilor pe, mașinile 
noi am făcut-o ținînd seama de 
rezultatele pe care aceștia le 
obțineau în producție, de felul 
în care își îngrijeau și exploatau 
utilajele la care lucrau“.

Ca urmare, în lunile ianuarie 
și februarie indicele de folosire 
a timpului de lucru al mașinilor 
și utilajelor, la întreprinderea 
„Balanța“, a fost realizat în 
procent de peste 96 la sută, iar 
numărul absențelor nemotivate 
a scăzut cu 50 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut. Tot ca un rezultat direct 
al măsurilor întreprinse pen
tru mai buna organizare a mun
cii, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei și funcționarea cit 
mai bună a mașinilor și utila
jelor, productivitatea muncii a 
crescut în aceste două luni cu 
1.6 la sută față de anul 1975. 
Rezultate din cele mai bune în 
producție au obținut în această 
perioadă tinerii strungari Ion 
David. Martin Setz, 
Gheorghe Stătică, 
Gheorghe Dumitrescu 
Pan. Condițiile bune de muncă, 
succesele obținute în organiza
rea științifică a producției, cli
matul de disciplină existent în 
toate secțiile și atelierele au 
permis nu numai realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii, obținerea unor 
produse de cea mai bună’ cali
tate, ci și formarea unui colec
tiv puternic, angajat cu toate 
forțele în îndeplinirea sarcini
lor și răspunderilor ce revin 
fiecăruia la locul său de muncă.

M. NICOLAE

lăcătușul 
inginerii 
și loan

Din cronica întrecerii socialiste^

Producții sporite,
în continuă diversificare

Creșterea calității și di
versificarea producției con
stituie una din preocupările 
esențiale ale colectivului în
treprinderii „Dîmbovița“ din 
Capitală, care a produs în 
primele două luni ale aces
tui an încă 90 de modele 
noi de încălțăminte. Calita
tea și diversificarea produ
selor nu sint insă singurele 
criterii de apreciere a mun
cii lucrătorilor acestei între
prinderi. Pentru că în a- 
ceeași măsură îi preocupă 
promptitudinea în onorarea 
contractelor încheiate cu 
beneficiarii interni și ex
terni care le solicită tot mai 
multe produse. Aproviziona
rea ritmică cu materii pri
me, îmbunătățirea transpor
tului interuzinal și crearea 
de microateliere pentru fie
care din cele șapte benzi, 
care asigură întreținerea și

Bilanț după două luni
Bilanțul încheiat la direcția de statistică a județului Brașov 

arată că. după două luni de rodnică activitate, oamenii muncii 
din acest important centru industrial al țării au obținut o pro
ducție globală suplimentară în valoare de 133 milioane lei. în 
această perioadă s-au fabricat în plus, între altele, 100 de 
tractoare, un număr însemnat de mașini-unelte pentru pre
lucrarea metalului, de rulmenți, cantități importante de țesă
turi din bumbac, hîrtie, diverse produse alimentare. De reți
nut faptul că 93 la sută din sporul de producție a fost rea
lizat pe seama productivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe Jean Pierre-Thystere-Tchicaya, 
membru al Statului Major Revoluționar Special

ANUL XXXII,

SERIA II,

Nr. 8 332

4 PAGINI

30 BANI

SlMBĂTĂ

6 MARTIE

1976

repararea operativă a mași
nilor, sînt doar cîteva dii| 
măsurile de natură organi
zatorică ce au determinat o 
creștere substanțială a folo
sirii timpului de lucru, spo
rirea productivității muncii 
în primele două luni cu pa
tru la sută și, pe această 
bază, Îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan la pro
ducția globală și marfă, mai 
mari cu 10 la sută decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. La aceste rezultate o 
contribuție deosebită își a- 
duc ș! cei aproape 1 500 de 
tineri care, în cadrul iniția
tivei lansate de organizația 
U.T.C. „Fiecare muncitor să 
cunoască cit mai multe ope
rații“, desfășoară o activitate 
susținută în vederea crește
rii calitative și cantitative a 
producției.

N. COȘOVEANU

Delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu,
care a participat la cel deal XXV lea 
Congres al P.C.D.S., a revenit în Capitală

Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, care a parti
cipat la lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, s-a înapoiat, vineri după- 
amiază, în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al. Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al. C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., 
Gheorghe B.adrus, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. am
basadorul României la Mos
cova.

Secretarul general, al parti
dului a fost salutat, la sosire, 

pe aeroportul Otopeni, de to
varășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ion 
Ioniță, Ion Ursu, precum și 
de membri ai C.C. al P.C.R.,

Plecarea din Moscova
La plecarea din Moscova, 

delegația Partidului Comunist. 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a fost salutată de 
tovarășii V. V. Scerbițki, 
membru al Biroului .Politic al 
C.C. al P.C.U.S., P. N. Demicev, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S./ 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., V. E. Dîmșiț, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vice- 

ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești.

Au fost de față N. V. Mas
lennikov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., O. B. 
Rahmanin. membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., 
V. I. Drozdenko. ambasadorul 
U.R.S.S. în România, de acti
viști ai. C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenți Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniu
nea Sovietică și membri ai 
ambasadei.

CONSTRUCTORII 
INTENSIFICĂ RITMUL

• în toate șantierele, fiecare oră, fiecare zi de muncă folosite cu maximum de randament ® Toate eforturile îndreptate 
spre recuperarea restanțelor și îndeplinirea angajamentelor pe primul trimestru • Mașinile și utilajele organizate in două 
schimburi de lucru • în centrul preocupărilor compartimentului tehnic al șantierelor: organizarea științifică a muncii, creșterea 
gradului de mecanizare a lucrărilor și a productivității muncii

Deși în multe zone ale țării vremea s-a 
înrăutățit, in județul Argeș timpul a fost 
in ultimele zile favorabil executării lu
crărilor de investiții, fapt ce a permis 
constructorilor să accelereze ritmul de lu
cru la toate obiectivele. Datorită lipsei de 
documentație la multe din lucrările ce 
trebuiau executate pe șantierele din Rîm- 
nicu Vîlcea, Curtea de Argeș, Cîmpulung 
Muscel și in cele două platforme indus
triale ale municipiului Pitești, construc
torii Trustului de construcții industriale- 
Argeș nu au putut pregăti din timp baza 
materială necesară și nici condițiile cele 
mai bune, de muncă. Din cauza acestor 
deficiențe, a altora provocate de timpul 
nefavorabil din iarnă, sarcinile de plan 
pe primele două luni ale anului nu au 
putut fi realizate decît în proporție de 96 
la sută. Tocmai de aceea, odată cu pri
mele zile ale lunii martie au fost luate 
măsuri energice care să conducă la recu
perarea restantelor și deci la îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de punere în func
țiune prevăzute în trimestrul I. Pe aproa
pe toate șantierele s-a trecut la program 
de lucru în regim de vară, iar în balas
tiere, stații de betoane și în alte sectoare 
se lucrează de mai mult timp în două 
schimburi. Totodată, de la 1 martie, peste 
40 la sută din totalul utilajelor existente 
în șantiere lucrează în două schimburi. 
Principalele obiective în care s-au con
centrat acum eforturile constructorilor ar

al C.C. al Partidului Congolez al Muncii

Educația tehnologică
Una din legile de seamă ale 

progresului de azi și de mîine 
o constituie virtutea omului con
temporan de a inălța creativi
tatea la rang de ideal și, în con
text. de a considera școala drept 
lăcaș generos de formare și pre
gătire complexă, drept treaptă 
de legătură cu producția pro- 
priu-zisă, cu viața. în concepția 
aceasta profund umanistă își 
dau mina grija pentru dezvol
tarea multilateral spirituală a 
personalității și abordarea con
cretă a ideii de muncă, îmbi
nate în miezul a ceea ce socio
logii educației numesc a învăța 
să fii.

„Rolul primordial — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— în realizarea prevederilor de 
pregătire a forței de muncă, a 
cadrelor necesare tuturor sec
toarelor de activitate îi are in- 
vățămîntu! — factorul principal 
de educație și formare a tinere
tului, a întregului popor". Aici, 
în această frază, se află pro
blematizată in nuce nu numai 
necesitatea legării învățămîntu- 
lui cu producția și cercetarea, 
dar și valoarea multifuncțională 
a acestui impact vital. Dacă, 
pînă acum cițiva ani, se mai 
aflau educatori care nu între
zăreau prea clar uriașa eficien
ță a educației prin muncă și 
pentru muncă, nimeni — nici 
un slujitor al școlii și nici un 
elev — nu mai pot concepe 
acum un invățămînt, o informa
re, o cunoștință ruptă de fața ei 
vitală, imediată — practica, pro
ba aplicativă.

Iată de ce, în ansamblul de 
măsuri care prevăd o transfor
mare cu adevărat revoluționară 
a învățămintului, activitatea sau 
pregătirea tehnico-productivă a 
căpătat locul cuvenit nu numai 
în școlile (liceele) de profil, dar 
în toate unitățile de învățămint 
din țară și pe orice treaptă a 
instruirii. Grație acestei noi con
cepții sintem departe de ziua 
cînd un elev al unui liceu de 
construcții își imagina șantierul 
în viziunea profesorului-maistru 
sau a profesorului-inginer, în 
timp ce astăzi — în anii termi
nali, IV, V — el răspunde con
cret de io lucrare planificată pe 
un șantier anume, la un bloc 
de locuințe sau in incinta liceu
lui (un exemplu din multele ce 
ne stau la dispoziție: elevii Li
ceului de construcții nr. 1 din 
Capitală își construiesc singuri 
cantina-internat a școlii lor). Li 
se educă astfel — viitorilor mun
citori calificați, tehnicieni, sub- 
ingineri sau ingineri — simțul 
concret al datoriei, li se verifică 
nemijlocit roadele învățăturii, 
simțul răspunderii față de un 
angajament de producție, adică 
de' viață. Tot acești elevi au 
marea șansă de a radiografia, 
încă din școală, universul bogat, 
divers al relațiilor de muncă, 
problemă-cheie a psihosociolo
gici universului de producție.

Dar o asemenea cotitură în 
metodica, în tehnologia instrui-

CONSTANTIN CRIȘAN
(Continuare in pag. a Il-a)

geșeni sînt extinderile unor capacități de 
pe platforma petrochimică piteșteană, U- 
zina de autoturisme, Platforma industria
lă Govora, Combinatul de lianți din Cîm
pulung Muscel, lucrările agrozootehnice 
din județele Argeș și Vîlcea.

Pe platforma Combinatului petrochimic 
din Pitești, unde cele mai multe lucrări 
sînt efectuate de constructorii din cadrul 
Șantierului nr. 1. intre care peste 1200 
de uteciști, l-am întîlnit pe tînărul mais
tru Gheorghe Ionescu, șeful lotului 4. îm
preună cu alți 40 de constructori efectuau 
ultimele lucrări de finisaj la Centrala 
electrotermică a combinatului. „Acum 
cînd timpul este bun — ne-a spus mais
trul — acționăm cu toate forțele pentru 
terminarea lucrărilor exterioare și a par
doselii subsolului tehnologic al centralei, 
în aceste zile care au trecut din luna 
martie nu am avut nici un absent, iar ma
terialele de care am avut nevoie au sosit 
întotdeauna la timp“.

Aceeași situație bună am întîlnit-o și 
la Atelierele centrale de armături pentru 
prefabricate. Dealtfel, așa cum aveam să 
aflăm de la ing. Ion Moldovanu. directo
rul Trustului de construcții industriale- 
Argeș, numărul absențelor nemotivate în

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a Il-a)
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EFORTURI RODNICE PENTRU 
VIITOARELE RECOLTE

„Cunoștințele și experiența muncii 
îți dau curajul să răstorni și munții“!

— Cînd vine vorba despre in
dustria textilă automat te gîndești 
Ia femei, fiindcă ramura aceas
ta le aparține aproape în exclu
sivitate, intr-un fel chiar le re
prezintă. Deci, vă propun o dis
cuție despre locul femeii în so
cietatea noastră de azi, în cinci
nalul revoluției tehnieo-științi- 
fice.

— O evoluție extraordinară, 
nu exagerez cu nimic ! învă
țătura, condițiile de viață ne-au 
schimbat. Sîntem sigure pe noi, 
îndrăznețe, demne. Se constată 
și din modul în care muncim : 
munca a devenit conștientă, în
cărcată de responsabilitate, fe
meile cunosc importanta sarci
nilor ce le revin și își aleg sin
gure calea de îndeplinire. Pro
ducția a crescut enorm. Desi
gur. nici mașinile nu mai sînt 
aceleași, dar — în primul rînd 
— e meritul transformării mun
citoarei textiliste. Ei, mai ales,

Interviu cu ing. Maria Flucsă,
directoarea întreprinderii „Suveica“

i se datorește faptul că zona de 
deservire care era de 2 pînă la 
3 războaie astăzi numără 12. 
Numai o femeie instruită, con
știentă de rostul muncii sale 
poate să deservească atîtea ma
șini, să le stăpînească. bazîn- 
du-se pe o profundă cunoaștere 
a tehnologiilor, pe noțiuni din 
ce în ce mai complexe de me
canică.

— Ati sărbătorit de curînd 20 
de ani de muncă neîntreruptă 
la „Suveica“, timp în care ati 
parcurs, parcă simbolic, între
gul traiect social al unei tine

re femei, care s-a bucurat de 
condițiile de învățătură și 
muncă oferite de societatea 
noastră. Ati lucrat mai inlii 
direct în producție ; ati fost, pe 
rînd, ajutor de maistru, șef de 
atelier, șef de secție, vi s-a în
credințat — amănunt impor
tant : la 28 de ani ! — o func
ție de marc răspundere, cea de 
director, ati condus mai tîrziu 
o mare centrală industrială. 
Sînteti deci o femeie modernă ; 
absolventă a unei facultăți teh
nice. stăpină pe domenii largi 
— de Ia investiții pină Ia re

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
l-a primit în dimineața zilei de 
5 martie a.c., la Moscova, pe to
varășul Jean Pierre-Thystere- 
Tchicaya, membru al Statului 
Major Revoluționar Special al 
C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii.

Din partea română, Ia între
vedere- au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R., 
Gheorghe Badrus, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., amba
sadorul României la Moscova.

Din partea congoleză a parti
cipat tovarășul Jean Pierre 

lații comerciale — ocupați o 
funcție de conducere. Ce învă
țăminte oferiți tinerelor, din 
propria dumneavoastră expe
riență ?

— în primul rînd, să-și clă
dească întreaga biografie sub 
semnul responsabilității. Să nu 
lase viața să curgă pe lingă 
ele, ci să se afle mereu în 
punctul ei cel mai fierbinte, să 
evolueze odată cu ea. să contri
buie la evoluția vieții. Acum 
20 de ani (mă întorc din nou 
Ia propriile mele începuturi !), 
aici condițiile de muncă se îm
bunătățiseră. producția creștea, 
dar citiva „meșteri“ încăpăți- 
nați, adepți ai lingurii ca mă
sură industrială („5 linguri de 
vopsea roșie, 2 de albastră și

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a lll-a) 

Nono, membru al C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, amba
sadorul Republicii Populare 
Congo în Uniunea Sovietică.

Conducătorul delegației congo
leze a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
mesaj de salut din partea pre
ședintelui C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii și al Repu
blicii Populare Congo, coman
dant Marien N’Gouabi.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, președintelui C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, șeful 
statului congolez, un salut cor
dial, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de 
progres și prosperitate pentru 
poporul Republicii Populare 
Congo.

în cadrul convorbirii s-a apre
ciat evoluția pozitivă a relații
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DEZBATERI ÎN ORGANIZAȚIILE

U.T.C. ȘI ASOCIAȚIILE
STUDENȚILOR COMUNIȘTI

• Educarea comunistă prin muncă și pentru 
muncă

• Pregătirea .profesională, o problemă de 
conștiință politică

EPOPEEA INDEPENDENȚEI
ÎN CONȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ

• Ion, Petre, anonimii, eroii de la 1877<_________________ —____________________ >

lor dintre cele două țări, sub- 
liniindu-se că un rol important 
în această privință au avut în- 
tilnirile directe și convorbirile 
purtate la București și Brazza- 
ville între cei doi conducători 
de stat. Au fost evocate, de ase
menea, banele relații care se 
dezvoltă între Partidul Comu
nist Român și Partidul Congolez 
al Muncii.

în cursul convorbirii a fost ex
primată dorința comună de a 
dezvolta în continuare relațiile 
româno-congoleze, inclusiv con
lucrarea dintre cele două țări 
pe plan mondial, pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice în viața internațională.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și cordialitate.

i
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în pregătirea Congresului educației politice și al culturiiEpopeea

Pregătirea profesională,
Educarea comunistă o problemă!

și a orelor 
eleva Iulia- 
al organiza-

de conștiință politică

independenței

m conștiința

românească

y LA 1877

Două adunări dintr-un unghi comun

prin muncă și pentru muncă

„Vrem să 
nică, una și 
Și datoria noastră pentru binele 
nostru și al celorlalte nații, căci 
voim fericirea noastră și avem 
o misie a implini

fim o nafie puter- 
liberă prin dreptul

in omenire“.

Sînt cuvintele 
Bălcescu, marele 
pregătea Revoluția. N-au rămas 
decit în legende cuvintele lui 
Decebal, care pregătea apăra
rea independentei patriei sale 
pe care o dorea puternică și li
beră prin dreptul si datoria ei. 
Au rămas cuvintele lui Ștefan 
care spunea că Moldova nu-i a 
lui, ci a moșilor și fiilor ; au 
rămas cuvintele lui Mircea. stă- 
pin pe tara liberă pină la ma
rea cea mare ; a rămas „pohta“ 
lui Mihai Viteazul. înscrisă cu 
singe, vis și cuvînt în istoria 
neamului. A rămas costumul 
împărătesc și vorba dulce a lui 
Ion și a Măriei sale, români de 
două mii de ani. Au rămas în
scrise in hrisovul de aur al su
fletului românesc cuvintele li
bertate și independentă, purtate

lui Nicolae 
tribun care

prin secole ca cel mai sfînt și 
mai nobil dar al sufletului ro
tund ca însăși matca tării, dacă 
rotundul este perfecțiunea, și 
este, după forma soarelui și a 
pămîntului și a lunii. Cine se 
dorește liber nu asuprește pe 
alții, a spus Marx. Românii, stă- 
pini pe o țară prea frumoasă și 
prea bogată pentru a nu stîrni 
„pohte“ străine, n-au asuprit ni
ciodată pe nimeni. Si-au .apărat 
sărăcia și nevoile și neamul de 
clonțul imperiilor. Este miracu
los cum românul a rămas cald, 
blînd, meditativ, voios si melan
colic, cind atîta suferință și a- 
tita jertfă i-au pricinuit apăra
rea a ceea ce avea pentru că i 
se cuvenea să aibă o tară, o 
limbă, un fel propriu de a se 
defini filozofic și artistic, 
fel propriu de a-și 
nașterile și a-și boci

De unde începe
Independenței de stat ______
de România la 1877“ la Muzeul 
de istorie a Republicii Socia
liste România ? De jos. de la in
trarea în sala mare, străjuită de

un 
sărbători 
mortii.
..tezaurul 
cucerite

Dedicată aniversării a 100 de ani de la cucerirea

Independenței de stat a României

Ediția jubiliară
a Festivalului național.

al artei studențești
Organizată in preajma ani

versării a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
Român și la puțin timp după 
încheierea lucrărilor Congre
sului al X-lea al U.T.C. 
a Conferinței a X-a. 
U.A.S.C.R., faza finală 
Festivalului național al ar
tei studențești este dedicată 
aniversării a 100 de ani de 
la cucerirea Independenței de 
stat a României.

La faza finală vor participa 
formațiile artistice clasate pe 
locul I la fazele locale și 
zonale desfășurate anul tre
cut. tn aceste zile au loc, în 
continuare, vizionări ale pro
gramelor formațiilor laurea
te la fazele precedente, 
mărindu-se actualizarea 
pertoriilor și o calitate 
tistlcă de înaltă ținută.

Cele șapte secțiuni 
Festivalului național al 
studențești vor fi. 
după cum urmează : Festiva
lul național al teatrului stu
dențesc, la Cluj-Napoca (2-4 
aprilie) ; Festivalul națio
nal al formațiilor corale, in
strumentale și vocale, la 
București (9-11 aprilie) ; Sa
lonul național de arte plasti
ce, la Sibiu (10-24 aprilie) ; 
Festivalul național al cine-

și 
a 
a

ur- 
re- 
ar-
ale 

artei 
găzduite

cluburilor studențești și 
Expoziția națională de artă 
fotografică, la Timișoara (12-13 
aprilie și, respectiv, 12-25 
aprilie) ; Festivalul național 
de folclor și Colocviul So
cietății studenților folclo
riști, la Suceava (15-18 apri
lie) : Festivalul național al 
brigăzilor artistice de agita
ție, dansului tematic, estra
dei și muzicii ușoare, la Ga
lați (23—25 aprilie) ; Coloc
viul național de literatură, 
Za Craiova (27—28 aprilie).

La această ediție a
valului național al artei 
dențești pot participa, în 
ra concursului, formații 
tistice ale tineretului din 
nicipiul sau județul respec
tiv, precum și ale studenților 
care își satisfac, în 
stagiul militar.

Formațiile artistice 
țești participante la
vor susține spectacole in u- 
nități economice, cluburi ale 
întreprinderilor din munici
piul în care se desfășoară 
secțiunea respectivă și in că
minele culturale din comune
le apropiate.

Festi-
Stu- 
afa- 
ar- 

mu-

prezent,

studen- 
festival

IOAN EREMIA ALBESCU, 
secretar al Consiliului 

U.A.S.C.R.

Educația tehnologică
(Urmare din pa.Q. I)

rii și educației trăiește astăzi în
tregul nostru învățămint.

Formarea din fragedă vîrstă a 
deprinderilor practice, aplicati
ve. așadar încă din faza grădi
niței — considerată azi ca o pri
mă treaptă a școlii — mai apoi 
cultivarea pasiunilor și îndelet
nicirilor tehnice în cadrul ate- 
lierului-școală sau al cercurilor 
tehnico-aplicative; colaborarea 
elevului la convertirea nemijlo
cită a noțiunii teoretice în pro
dus finit, tot în atelier sau di
rect în uzină; educarea lui în 
spiritul aplicării cunoștințelor în 
funcționarea normală și, even
tual. în depanarea unui aparat; 
familiarizarea aceluiași elev cu 
mașini automate de calcul sau 
cu fabricarea unor piese de 
mare finețe; introducerea edu
catului tinăr în fluxul tehnolo
gic al unui proces, direct în fa
brică, în uzină, alături de vii
torii colegi de lucru; antrenarea 
lui tot mai frecventă și mai com
petentă în problema autodotării 
școlii cu mijloace de învăță- 
mînt executate cu propria-i mînă 
și minte; in fine, încrederea ce 
i se acordă — în atelierul școlii, 
ca și la fabrica sau întreprinde-

rea patronatoare — de a exe
cuta o piesă, de la început pînă 
la sfirșit, toate acestea șl multe 
altele transformă noțiunea și dis
ciplina de activitate tehnico-pro- 
ducativă intr-un concept acțio
nai. mai larg: educația tehnolo
gică.

Dacă urmărim atent viața șco
lii, psihologia elevului, a cadre
lor didactice, a tuturor celor ce 
slujesc învățămîntul și educația 
vom remarca nu fără mîndrie 
un reviriment incontestabil; el 
se datorează în cea mai înaltă 
măsură orientării școlii noastre 
spre educația tehnologică. Desi
gur, în această direcție mai sint 
încă multe de făcut. Spiritul in 
care e conceput învățămîntul 
modern românesc trebuie să se 
regăsească in munca fiecărui 
cadru didactic și elev.

O nouă dimensiune a perso
nalității tineretului școlar și în 
genere a întregului tineret din 
țara noastră. O treaptă cu ade
vărat eficientă a personalizării 
progresive a lui — demnă de a 
preocupa mai intens, teoretic și 
practic, fiece organizație de ti
neret — care se dovedește de 
pe acum o veritabilă avuție na
țională.

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÄNASE“ 
prezintă la sala SAVOY

REVISTA CU PAIAȚE de Mihai Maximilian ; Muzica : Vasile 
Veselovski ; cu Cristina Stamate, Lucia ^Boga, Ioana Casetti, 
Al. Lulescu, Al. Arșinel, Nae Lăzărescu, Mihai Perșa, Cuplul 
comic fantezist ANTON și ROMICA, George Enache, Ana Pe- 
tria, Anca Liana și DOINA BADEA.

Corpul de balet al teatrului, soliști : Viorica Chiș, Păstorel 
lonescu, Luiza Laslo, Tudose Martinică, Aneta Duțu, Rodica 
Candelato, Petrișor Luca, Silviu Găbrie, Cornel Popovici.

ORCHESTRA TEATRULUI „C. TĂNASE". Dirijor : DANA AR
DELEAN.

Grupul vocal ; „STUDIO 8" condus de DUDU ATHANASIU. 
Coregrafia : CORNEL PATRICHI ; Decoruri și măști : VICTOR 

ȚAPU ; Asistent : Silviu Găbrie ; Costume : LILIANA REFEREN- 
DARU.

Regia artistică : NICOLAE DINESCU.

chipul bărbos șl dur al lui De- 
cebal. De la Columnă si de la 
primele voievodate și de la le
gendarul Dragoș. Este emoțio
nant să urci scările pe scara is
toriei neamului și să vezi a- 
ceastă permanență a ideii de 
independentă, neștirbită, cum 
crește și se dezvoltă pe măsura 
creșterii și dezvoltării spiritului 
și inteligentei politice românești, 
să treci cu pioșenie pe lingă 
chipurile, armele și armurile 
marilor bărbați, pe lingă docu
mentele lor rămase în perga
mente prețioase, scrise subțire, 
elegant și nervos, precis și ne
concesiv, să „simți“ apropierea 
inevitabilă a Independentei 
odată cu înmulțirea cărților și 
înmulțirea organizațiilor poli
tice revoluționare, să simți că 
devenise inevitabilă trecînd pe 
sub sabia lucioasă a lui Tudor 
Vladimirescu. Odată cu anul 
de gratie nepieritoare pentru 
spiritualitatea românească. 1850, 
cind s-a născut Mihai Eminescu, 
nici o poartă otomană nu mai 
putea rămîne nespartă de .iure
șul armatei de români din sinul 
cărora se putea naște un aseme
nea geniu. A urmat Cuza și cu- 
rind după aceea actul acela 
rece, precis, demn, sec. semnat 
de Mihail Kogălniceanu la anul 
de mare gratie 1877, 9- Mai, prin 
care marele bărbat de stat de
clara în numele guvernului ro
mân că România este o națiune 
de-sine-stătătoare, că adunarea 
deputaților ca și senatul au vo
tat cu o majoritate zdrobitoare 
„Independența absolută a Româ
niei“. După aceea a urmat or
dinul la fel de sec „Români, 
treceți Dunărea“ pentru că nu
mai astfel Dunărea străbună ro
mânească putea fi curățată și 
apărată de hoarda otomană. In 
înaltul ordin pe armată dat la 
Corabia la 20 august 1877 se vor
bea cu reținută înverșunare des
pre „cei două sute de ani“ de 
umilințe, singurele două secole 
în care românii n-au dat lovi
turi mortale „înaltei“ — și singe- 
loasei — Porți. Românii nu-și 
uitaseră gloria și vitejia străbu
ne. Asemenea virtuți nu dispar 
și nu se uită. Străbați cu recu
legere „Sala 1877“, pe sub dra
pelele nefiresc de fine, de fra
gile. ale companiilor și regimen
telor intrate în istorie, drapele 
pe care sîngele s-a uscat de 
mult, făcind și mai diafană te-» 
sătura. Citi au murit atunci.. la 
poalele redutelor ? Nimeni. Spi
ritul lor a rămas 
neamului. Cum îi ______
chema români. Ii chema gene
rali și dorobanți. ____
a tării ii chema. Peneș Curcanul 
îi chema (ce stranie, fotografia 
acelui sergent Constantin Tur- 
canu. cu barba lui albă și favo- 
riți la fel, cu o privire neaștep
tat de blindă, el era Peneș 
Curcanul viteazul și el parcă nu 
era real, era chiar personajul 
lui Alecsandri, pentru că atunci 
poate mai mult ca niciodată, ca 
în toate marile momente ale 
istoriei arta este viată și viata 
capătă măreția eternă a artei). 
Treci pe lingă nenumărate de-

copil suav și 
de ani să fi 

erou,

în conștiința 
chema ? îi

oastea veche

coratii înalte, pe lingă chipuri 
îngălbenite, . eroi, nenumărat! 
eroi, bănățeanul Moise Grozea. 
erou, ofițerul Candiano Po- 
pescu, eroul Dimitrie Giurescu, 
colonel, și scrisoarea lui 
înduioșătoare „acasă“, și ceasul 
lui oprit și spart la ora mortii 
sale eroice. Cel mai mult am 
privit fotografia și cele patru 
decorații ale dorobanțului Mir- 
cea Apostol, un 
blond, douăzeci
avut, cu arma la picior.
căzut la Grivița. Și alții — Ca- 
rol Davila. erou, șl Nicolae Gri- 
gorescu și Sava Hentia. pictori 
— eroi, și generalul de divizie 
Alexandru Cernat, erou, și toate 
aceste nume românești. însu- 
mind însăși ideea de eroism, de 
dăruire fierbinte pentru patrie, 
toate aceste nume constituind 
chipul nobil al eternității. Și 
Ardealul însuși, erou prin inima 
care batea alături 
flată în încleștare 
nimă femeie din 
chema Banatul să 
cu bani, oameni,
și haine. Și am mai privit în
delung prima ediție a „Ostașilor 
noștri“ semnată de poetul erou 
Vasile Alecsandri, pentru că era 
o ediție mică, de buzunar, de 
purtat sub tunici transpirate și 
incăpind lingă buzunarul de 
lingă inimă. Astfel s-a semnat 
marele act pentru care atîta 
oaste de tară și atîtia iluștri 
voievozi au ridicat spada, și ast
fel am privit chipurile eterne 
ale lui Ion și ale Măriei sale, 
români de două mii de ani, a 
căror jertfă de luptă, inteli
gență și simțire au adus patriei 
scuturarea de sub jugul otoman, 
marele semn, care s-a așezat pe 
fruntea nobilă a României, stat 
modern și independent, ma
rele semn care era un mare 
început. Trebuia ca familia 
eternă, Ion și Maria să mai 
treacă prin două cumplite răz
boaie de apărare pentru a putea 
trăi într-o țară liberă, indepen
dentă. stăpină pe vecie pe 
soarta sa. pe inteligenta sa. pe 
puterea sa de a intelege drepta
tea fundamentală, pe puterea 
sa de a se autodepăși si a se re
cunoaște mereu pe sine. în eter
nele și nobilele ei daruri de 
conștiință și simțire. Trebuiau 
să mai treacă o sută de ani.

. Dar ce s-a întimplat atunci. în 
urmă cu o sută de ani, este ba
lada veșnic săpată în inimi a 
Părinților, de la care niciodată 
nu învățăm îndeajuns. „Cuce
rirea independentei în 1877, plă
tită cu singe de ostașii și doro
banții români în redutele de la 
Grivița, Plevna și Smirdan a 
deschis calea unor noi împliniri 
ale idealurilor de libertate și 
progres ale poporului român“ — 
NICOLAE CEAUȘESCU. Aceste 
■cuvinte rostite de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, 
socialiste.
limpede 
recunoștință pentru eroii români 
de la 1877.

de ..tara" a- 
și acea ano- 
Banat care 
a.iute „tara“ 
medicamente

La Liceul economic nr. 1 
Capitală, care formează cadre 
economice pentru comerț (in pri
ma treaptă a liceului) și econo
miști 
de a 
zenți

In sprijinul acestei acțiuni 
a venit și concursul organi
zat la nivel de liceu inti
tulat : „Cine cunoaște mai bine 
documentele de partid“. Elevul 
Păun Ion. evidențiat cu ocazia 
acestui concurs, a prezentat 
adunării modul în' care întregul 
colectiv a înțeles importanta 
pregătirii consecvente a lecțiilor 
de invătămînt politic prin parti
ciparea activă la dezbaterea unor 
teme ca : „Tineretul, puternică 
forță socială“ ; „Participarea ti
neretului la îndeplinirea obiec
tivelor fundamentale ale cinci
nalului 1976—1980“ ; „Educarea 
comunistă prin muncă și 
tru muncă“ etc.
Florica a ținut să 
țieze și alte acțiuni care concură 
Ia dezvoltarea și cultivarea sen
timentelor de înalt patriotism : 
munca patriotică pe șantierele 
de construcții sau la lucrările de 
restaurare a unor monumente 
din București, vizitarea unor 
obiective cu caracter istoric, 
participarea la tabăra de in
structaj de la Cimpina și altele. 
Vorbitorii au dat dovadă de spi
rit combativ față de lipsuri, pro- 
punînd soluții de remediere, 
printr-o analiză critică si auto
critică a problemelor pe care le 
ridică viața de organizație.

La Liceul real-umanist „I.L. 
Caragiale“, adunarea generală a 
organizației U.T.C. din 
IV G a stimulat un mare 
de elevi să participe la 
teri.

Tematica dezbătută în

cu pregătire medie (in cea 
doua treaptă) am fost pre
ia dezbaterile anului III E.

adunărilor generale 
de dirigentie, arăta 
na Stanciu, secretar 
ției U.T.C. pe clasă, a avut in 
vedere și analiza modului in 
care -au fost însușite și traduse 
in activitatea de zi cu zi do
cumentele partidului de către 
toți uteciștii clasei și preocu
parea pentru intensificarea pre
gătirii politico-ideologice. prin 
asigurarea unei atmosfere de

Dezbaterea studenților anului 
II-C de la Facultatea de meca
nică a Institutului politehnic 
din București s-a dovedit a fi 
deosebit de utilă. Și-au spus 
părerile deschis, critic, au făcut 
propuneri constructive, au sta
bilit concret conținutul activită
ții politico-educative în perioa
da care urmează.

Pentru studenti, criteriul 
fundamental al înțelegerii ■ lo
cului și rolului în societate, al 
afirmării conștiinței revoluțio-

Dezbateri în organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studenților comuniști

i
I

■

președintele României 
exprimă sintetic și 
nepieritoarea noastră

SMARANDA JELESCU

pen-
Popescu 
éviden-

anul 
număr ■ 
dezba-

cadrul

muncă, de corectitudine și de 
cinste.

„Sînt mîndră că fac parte 
dintr-un colectiv de cinste al li
ceului nostru“ — mărturisea ele
va Bogdan Mihaela, un colectiv 
în care activitatea profesională 
desfășurată intr-un climat etic 
și politic se îmbină armonios cu 
activitatea practică în cadrul 
căreia un rol deosebit revine 
atelierelor-școală. o adevărată 
„microuzină“ a liceului.

Lipsurile manifestate
partea unor membri ai colecti
vului au fost combătute cu ho
tărâre. Nepăsarea și indiferența 
(manifestate prin neparticiparea 
la acțiuni, obținerea de rezultate 
slabe la învățătură) au fost 
analizate de către biroul orga
nizației U.T.C. pentru găsirea 
unor soluții de remediere a aces
tor atitudini și concepții, incom
patibile cu calitatea de elev 
utecist.

din

ILEANA PODOLEANU

• g,i

Peisaj arhitectonic din Sinaia, oraș în continuă înnoire — Hotel
„Montana"

Foto : VASILE RANGA

CONSTRUCTORII INTENSIFICĂ RITMUL
(Urmare din pag. I)

au

cele șase zile cite au trecut din 
luna martie s-a redus cu mult 
față de aceeași perioadă a luni
lor trecute, constructorii arge
șeni fiind hotăriți să-și respecte 
angajamentele luate pentru re
alizarea și depășirea sarcinilor 
de plan pe primul trimestru. A 
fost reorganizată activitatea în 
toate punctele de lucru și
fost luate toate măsurile ca a- 
cum, cind vremea este favora
bilă, fiecare oră, fiecare zi să fie 
folosite din plin de către fiecare 
constructor. Totodată, un amplu 
program de măsuri adoptat de 
comitetul oamenilor muncii sta
bilește mai multe acțiuni ce vor 
fi întreprinse în această perioa
dă, în vederea creșterii produc
tivității muncii, reducerea chel
tuielilor materiale. Aceste mă
suri vizează în mod special e- 
fectuarea de studii pentru îm
bunătățirea concepției de alcă-

tuire a construcțiilor, extinderea 
gradului de mecanizare a tutu
ror lucrărilor, îmbunătățirea ac
tivității de aprovizionare, ridi
carea nivelului pregătirii profe
sionale a tuturor constructor'- 
lor, perfecționarea organizării și 
conducerii muncii unor sectoare 
de activitate. Pentru aceasta 
încă din faza premergătoare in
troducerii investiției în plan se 
va efectua o selectare a lucrării 
in scopul reducerii sau elimi
nării unor operații neproductive 
de amenajări, transformări și 
extinderi. In anul 1976, gradul 
de folosire a prefabricatelor din 
beton monolit va crește la peste 
40 la sută față de 15 la sută cit 
s-a realizat în 1975. Se va acor
da o mare atenție mecanizării, 
lucrărilor de finisaj și terasa- 
mente, unde productivitatea 
muncii este foarte scăzută da
torită specificului acestor lu
crări.

Vie activitate
pe șantierele 
de locuințe 
bucureștene

din 
a

Di-
său

nare este onorarea îndatoririlor 
pe care le au în desfășurarea 
procesului de învățămînt. De 
aceea sînt îndreptățite atît in
sistența cu care . s-a discutat 
despre bilanțul sesiunii de exa
mene din iarnă, cit și, mai ales, 
preocuparea manifestată față de 
problemele pregătirii pentru 
viitoarele examene. Dar oare 
viitoarele examene sînt numai 
cele de pe agenda sesiunii 
vară ? Această întrebare 
rostit-o un student, Aurel 
mulescu, care în cuvintul
și-a îndemnat colegii să anali
zeze problemele profesionale 
într-o perspectivă mai largă, să 
depășească obligațiile strict uni
versitare și să mediteze încă de 
de pe acum la îndatoririle unui 
inginer care-și va începe acti
vitatea profesională în cel de-al 
patrulea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice. Stu
denții anului II — Mecanică au 
trecut cu bine sesiunea din 
iarnă și au posibilități reale să 
ocupe un loc de frunte și după

examenele din iunie. De aceea 
nu trebuie să fie îngăduitori 
față de indiferența cu care esțe 
tratată acbm activitatea cercu
rilor științifice. Din această 
perspectivă. în care pregătirea 
profesională devine o problemă 
de conștiință politică și de con
știință morală, satisfacția 
pentru rezultatele obținute 
învățătură nu mai poate fi 
plină.

Dezbaterile au subliniat 
cesitatea unei mai atente preo
cupări pentru problemele funda
mentale ale procesului de în
vățămînt in școala superioară, 
precum și imperativul afirmă
rii unui foarte înalt spirit 
răspundere in analizarea 
priei lor activități. Pentru 
uneori, așa cum au arătat 
multi vorbitori, notele bune în
registrate la examene au fost 
folosite drept „cunună de pro
tecție“ pentru fapte care con
travin spiritului colectivist. „La 
învățămintul politico-ideologic 
participă Ia dezbateri un număr 
restrins de studenți, mereu a- 
ceiași" (Nadejda Gusar). „Sînt 
in an destui studenți care se 
mulțumesc numai să învețe, fă
ră să facă nimic pentru colectiv, 
fără să-și asume sarcini ob
ștești" (Teodor Pirvan). Față de 
atitudinea necorespunzătoere a 
unor Colegi ai noștri — conchi
dea Cristian Constantfnescu, se
cretarul biroului - 
să rămînem pasivi.

Profesorul Ion 
spunea că dacă ar fi analizat 
fiecare student în parte, cei mai 
mulți vor dovedi că posedă fru
moase calități : putere de mun
că și dorință .de a-și perfecționa 
necontenit pregătirea, gîndire 
înaintată, concepții morale să
nătoase. Aceste trăsături trebuie 
să definească mai pregnant co
lectivul studențesc.

lor 
la 

de-
ne-

de 
pro- 

că 
mai

nu trebuie
Vieroșeanu

ADRIAN VASILESCU

întrebări și răspunsuri 
pe teme de învățămînt

• Un grup de elevi de la Li
ceul real-umanist Salonta: Ne
dumerirea voastră privind in
formațiile contradictorii inserate 
în unele publicații este spulbe
rată de răspunsul exact al 
M.E.Î : absolvenții liceelor real- 
umaniste — deci-'cei în situația 
voastră — se pot înscrie la con
cursul de admitere în invăță- 
mîntul superior agricol după e- 
fectuarea unui stagiu de un an 
în agricultură. De asemenea, ci 
trebuie să prezinte, la înscriere, 
permisul de conducere a tracto
rului. Devine limpede, așadar, 
că disciplinele de specialitate 
prevăzute la concursul de admi
tere pentru acest profil nu sint 
opționale, ci obligatorii pentru 
toți candidații, 
ceul de unde

prindere în timpul studiilor din 
treapta intii de liceu : acordarea 
bursei de întreprindere se face 
pe baza contractului încheiat cu 
aceasta, contract prin care ele
vul se obligă să lucreze cinci 
ani, după absolvirea primei 
trepte de liceu. în. unitatea res
pectivă. Tinărul care dorește să 
încheie un asemenea contract 
se adresează liceului de specia
litate ales.

indiferent de li- 
provin.

9 Mariana
Birgăului.
Chiar dacă geografia fizică ge
nerală nu s-a studiat în liceu, 
fiind vorba de o disciplină de 
profil, ea rămîne disciplină de 
concurs pentru Facultatea de 
geografie. Așa cum ai precizat 
și tu. materia s-a studiat în ci
clul gimnazial, iar pregătirea se 
face, bineînțeles, după manualul 
de scoală generală, 
acestuia. Altă 
este prevăzută.

9 Celor care 
cum se obține

Bălan. Susenit-
Ristrița-Năsăud :

la nivelul 
bibliografie nu

Acțiuni de extindere
a spatiilor verzi

cu 
ce-

9 M.Z. Teleorman : Botanica 
este prevăzută la concursul de 
admitere in facultățile cu profil 
biologic ca o disciplină la ale
gere pentru absolvenții liceelor 
agricole și silvice, precum si 
pentru absolvenții seriilor — mai 
vechi — care au studiat această 
disciplină în liceu, conform pro
gramei pentru concurs ce va fi 
publicată în broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior“. Ne- 
fiind în nici una din aceste si
tuații. nu înțelegem de 
in căutarea unui manual 
tanică.

ce ești 
de bo-

• Broșura „Admiterea 
Iile de specializare 
1976" urmează să 
cursul lunilor aprilie-mai.

în șco- 
postliceală 
apară in

Edilii orașelor, 
largul concurs al 
tățenilor, se îngrijesc 
de pe acum de „hai
na“ de primăvară și 
vară a localităților. 
Aproape trei milioa
ne răsaduri de flori și 
un sfert de miliard 
arbori și arbuști au 
fost pregătiți în ora
șele Ploiești, Tirgo- 
viște, Cimpina, Rm. 
Sărat, Pucioasa și in 
alte așezări ale jude
țelor Prahova, Dîm
bovița și Buzău în 
vederea extinderii și 
înfrumusețării parcu
rilor și zonelor verzi. 
Mii de cetățeni, tineri 
și virstnici, participă 
în aceste zile la să
parea gropilor, cură
țirea și amenajarea 
terenurilor. Acțiuni

de extindere a spa
țiilor verzi, la care 
iau parte numeroși 
locuitori, au fost de
clanșate și in muni
cipiul Oradea. Edilii 
orădeni și-au propus 
să transforme in 
parcuri și zone verzi 
terenurile degradate 
existente in oraș și 
in împrejurimi, prin 
plantarea lor cu ar
bori și arbuști orna
mentali, cu flori. Mai 
mult de jumătate din 
materialul săditor ii 
constituie arbori ale 
căror ramuri, flori 
sau coajă pot fi va
lorificate in scopuri 
medicinale, cum sint, 
spre exemplu, salci- 
mul japonez, teiul și 
castanul. Inițiativa 
ca fiecare cetățean

să planteze cit mai 
mulți vișini, pruni și- 
butuci de viță-de-vie, 
lansată de locuitorii 
orașului
Topoloveni, s-a con
cretizat în realizarea 
unei adevărate livezi 
cu citeva mii de 
pomi, răspîndită in 
curțile și grădinile 
caselor. Și in acest 
an, topolovenii con
tinuă acțiunea, pen
tru ca orașul lor să 
devină mai frumos, 
mai ospitalier. Lu
crări asemănătoare 
de înfrumusețare Și 
bună gospodărire se 
desfășoară și in nu
meroase așezări din 
județele Suceava și 
Maramureș.

(Agerpres)

argeșean

In cursul anului trecut. între
prinderea de constructii-montaj 
nr. 1 din București a predat be
neficiarilor circa 7 000 de aparta
mente și mai multe obiective 
social-culturale. între care o 
nouă capacitate la Spitalul „Dr. 
Marinescu“. peste 900 . de locuri 
in creșe, 2 ateliere-scoală. 24 
săli de clasă ș.a. încadrarea ri
guroasă în graficele de execuție, 
zi de zi și lună de lună, a fă
cut posibilă realizarea integrală 
a planului de investiții, si pre
darea în devans a unui impor
tant număr de apartamente. 
Responsabilitatea constructorilor 
de la I.C.M.-l. respectul pentru 
cuvintul dat au intrat, de fapt, 
în tradiția muncii lor. Astfel, 
după cum ne spune tovarășul 
inginer Constantin Teodosescu, 
directorul coordonator al între
prinderii. planul va fi îndepli
nit in devaiis și in 1976. Te
meiul acestei afirmații stă in 
realizările de pe fiecare șantier, 
din fiecare punct de lucru. în 
respectarea graficelor de exe
cuție. ca rezultat al organizării 
exemplare a muncii. incepind 
cu munca din echipă. întreprin
derea. ale cărei șantiere acțio
nează in trei sectoare ale Capi
talei — 1. 4 si 5 — are în lucru 
nu mai puțin de 6 000 de apar
tamente, numeroase spatii co
merciale în zonele Dorobanți. 
Bd. Ion Șulea. Berceni Sud. 
școli, creșe și grădinițe, aflate 
in fază avansată de execuție.

— Pentru realizarea în bune 
condiții a planului de investiții 
— ne spune interlocutorul nos
tru — am programat din timp 
toate lucrările, pe faze, chiar pe 
zile, urmărind permanent 
toate nivelele, modul cum se 
crează, cu accent deosebit

la 
lu
pe

turnarea betoanelor. Acolo unde 
a fost cazul, am extins cu bune 
rezultate lucrul în schimburi 
prelungite. Toate acestea, adău
gate și altor măsuri luate în 
scopul creșterii productivității 
muncii, în special prin mecani
zarea și industrializarea lucră
rilor, ca și prin ridicarea conti
nuă a calificării oamenilor, 
ne-au îndreptățit să ne propu
nem realizarea, numai în luna 
martie, a unui plan valoric de 
peste 45 milioane lei. Mai 
exact, sarcinile acestei luni se 
exprimă, între altele. în peste 
500 apartamente ce vor fi pre
date beneficiarilor și în execu
tarea fațadelor principale la an
samblurile de locuințe din Do
robanți. pe care. în cinstea zi
lei de 1 Mai, le vom termina în 
întregime.

Ne aflăm 
fierului nr. 
robanti. Se 
finisări. Blocul 14 va fi predat 
la 8 martie, blocul 15 la 1 apri
lie, iar blocul 16 la 1 Mai. con
form planurilor inițiale. „între
cerea socialistă între echipe. în
tre loturi, între șantiere este 
un factor dinamizator al muncii 
noastre de fiecare zi. ne spune 
tovarășul inginer Gheorghe Ma
tei. Doresc să amintesc in acest 
sens, la nivelul lotului 52. con
tribuția unor echipe fruntașe, 
cum sînt cele de zidari, conduse 
de Alexandru “ ... //___
Nica, Alexandru Graure, echi
pele de betoniști 
Alexandru Biolan 
Ciobănescu ori cea de zugravi, 
a lui Marin Stoia. Majoritatea 
dintre noi, după cum se vede, 
sintem tineri.

ne-au întrebat 
bursa de între
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Președintele Republicii Socialiste România, NIC OL AE 
CE AUȘESC V, a trimis președintelui Consiliului Militar Su
prem al Republicii Ghana, IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG, ur
mătoarea telegramă :

Cea de-a XlX-a aniversare a proclamării independentei de stat 
a Republicii Ghana îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în nu
mele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, 
cele mai calde felicitări, sincere urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace și noi succese pe calea progresului' poporului gha- 
nez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile bune de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări ale noastre, conlucrarea dintre ele pe tă- 
rimul vieții internaționale se vor dezvolta in viitor, spre binele po
poarelor român și ghanez. al păcii și înțelegerii internaționale, al 
făuririi unei noi ordini politice și economice internaționale.

CELEI DE-A 39-A CONVENȚII NAȚIONALE A PARTIDULUI SOCIALIST 
DIN JAPONIA

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează parti- 
cipanților la cea de-a 39-a Convenție națională a Partidului Socia
list din Japonia, tuturor socialiștilor japonezi cele mai călduroase 
salutări și urări de succes odată cu mesajul de sinceră prietenie 
din partea comuniștilor, a întregului popor român. Urmărim cu in
teres activitatea partidului dv., consacrată intereselor fundamentale • 
ale poporului japonez, lupta pe care o desfășurați pentru cauza de
mocrației și socialismului, pentru pace, securitate și înțelegere in
ternațională. Ne bucurăm de succesele obținute pe linia întăririi 
continue a unității de acțiune â clasei muncitoare, a celorlalte forțe 
democratice și progresiste, de pașii importanți întreprinși pe calea 
întăririi colaborării și acțiunilor comune dintre socialiști și comu
niști în lupta pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii, pentru 
înfăptuirea năzuințelor de progres ale poporului japonez.

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția pentru relațiile prie
tenești statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist din Japonia și sîntem ferm convinși că ele se vor adînci și 
amplifica în viitor, spre binele colaborării dintre cele două popoare 
ale noastre, in folosul dezvoltării raporturilor multilaterale dintre 
Republica Socialistă România și Japonia, al cauzei unității tuturor 
forțelor antiimperialiste, al păcii și colaborării. în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit clin partea primului ministru al Ku
weitului, JABER AL-AHMED AL-SABAH, următoarea telegramă :

Doresc să transmit Excelenței Voastre și guvernului român sin
cere mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră cordial de felicitări 
adresat cu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit.

Folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai 
bune.pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru con
tinua prosperitate a poporului român prieten.

6 Martie 1945 — instaurarea guvernului revoluționar 
democratic prezidat de dr. Petru Groza

UN MOMENT DE COTITURĂ

ÎN ISTORIA NAȚIONALA
Fără îndoială, are dreptate is

toricul cțue afirma, după o în
delungată și perspicace cerceta
re a rațiunilor desfășurării pro
cesului istoric,, că . destinul unui 
popor —. culmile realizării as
pirațiilor lui legitime — nu s-a 
edificat niciodată pe întimplare, 
pe împrejUrâii datorate hazar
dului. Nu, obiectivitatea adevă
rului ne obligă să recunoaștem 
că popoarele își făuresc salba de 
nestemate a evenimentelor ce îi 
definesc trecutul potrivit nece.- 
sitâții și eforturilor tenace, după 
măsura inalterabilă a responsa
bilității fată de sine. Pentru noi, 
românii, 6 martie 1945 este acel 
moment rămas în memorie prin 
instaurarea la putere a guver
nului revoluționar democratic 
prezidat de eminentul militant 
și înflăcărat patriot care a fost 
dr. Petru Groza.

Firește, se naște o întrebare: 
prin ce anunți venirea la pu
tere a unu, guvern capătă sem
nificația unui eveniment istoric 
cu valențe radicale pe scara de
venirii spre progres și propășire 
a țării românești?; de_.ee acest 
guvern a căpătat valoarea de 
simbol pentru o epocă de mari 
transformări? într-o primă in
stanță, răspunsul se cere a fi 
raportat la faptul — unic ca 
substanță . față de întreaga co
hortă de guyețne care l-au pre
cedat pe acesta — că, premieră 
istorică absolută, guvernul dr. 
Petru Groza se formase din re
prezentanții, .de această dată au
tentici ai poporului, că exprima 
victoria clară a forțelor sociale

(Urmară din pap. I)

gata imprimeul 1“) frînau încă 
pașii fabricii cu metodele lor 
empirice. Situația aceasta nu 
era unică la noi. oamenii nu se 
puteau desprinde ușor de ruti
nă. Datoria generației noastre 
era să modernizăm Industria, 
să-i dăm avîntul necesar, prin 
introducerea «nor metode și 
tehnologii noi, științifice. Am 
venit in fabrică împreună cu o 
colegă, ea a capitulat repede, 
înfrîntă de opacitatea cîtorva 
inși. Eu m-am încăpățînat, 
știam că dreptatea e de partea 
mea. că eram obligată să aplic 
ceea ce învățasem, indiferent 
de eforturi. Și măi știam că 
oricîte piedici ți s-ar pune, ni
meni nu te poate opri să mun
cești 1 M-am așternut la treabă, 
cot la cot cu meșterii care fo
loseau aceleași metode de 30 de 
ani. Am invătat de la ei mult, 
foarte mult. si. în plus. îmi ră- 
mînea teoria. Cit erau ei de 
pricepuți, lucrind „băbește“, se 
întâmpla să greșească. Eu nu 
greșeam — nu era meritul meu, 
ci al științei și al muncitorilor 
care, dornici să obtînă produc
ții mai mari, să elimine rebutu-' 
rile. s-au arătat extraordinar de 
receptivi din primul moment. 
Am izbindit muncind. Numai 
muncind, fără intervenții la 
conducere. fără amenințări, 
fără lăudăroșenie. Desigur, as
tăzi tinerele sosite la noi. sau 
în orice altă întreprindere, nu 
se mai izbesc de ignorantă, de 
încăpățînare. Rolul generației 
lor este să aducă in fabrici, în 
laboratoare suflul nou al ulti
melor cunoștințe, să-i racorde
ze în permanentă pe cei mai 
vechi la recentele cuceriri ale 
științei și tehnicii. Am amintit 
de începuturile mele. . fiindcă 
tinerele trebuie să știe că, si 
atunci și azi si oricind împli
nirea menirii lor, afirmarea lor 
nu se va face decit prin friun- 
că. printr-o muncă aâî'duă. per
severentă. Si dacă vor avea o 
luptă de dat. aceasta nu va mai 
fi cu cei din țur. ci cu ele în
sele. Muncitoare, inginere, la
borante vor trebui să probeze 
capacitate de efort, tenacitate, 
pentru a-si păstra mereu cu
noștințele la zi. pentru „a cres
te“ continuu profesional, poli
tic. et’C.

— S-au făcut pași mari în 

și politice ale României acelor 
timpuri credincioase angajării 
țării pe calea progresului și de
mocrației.

. Intr-adevăr, un guvern alcă
tuit la cumpăna istoriei, animat 
de voința limpede de a schim
ba roata destinului poporului 
prin debarcarea din fruntea _ta- 
tului a unui pumn de potentați 
egoiști și izolați de mase, în vir-

CALENDAR
tutea asupririi și nedreptății 
practicate cu mărturisită vehe
mență și brutalitate, merită a fi 
încrustat pe ecranul memoriei. 
La 6 martie 1945 s-a petrecut 
unul din acele momente de 
mare adîncime pe care poporul, 
în limbajul simplu și precis ce-1 
caracterizează, il califică în for
mula apelor despărțite de us
cat. în învolburarea declanșată 
de insurecția eliberatoare din 23 
August 1944. în încleștarea bă
tăliei de clasă, intrarea pe sce
na politică a țării a guvernului 
de ia 6 martie 1945 consfințea 
răspicat biruința revoluționară a 
muncitorilor și țăranilor.

Prin ce s-a impus constituirea 
guvernului dr. Petru Groza? 
Prin aceea că, aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, el „nii a re
prezentat o simplă schimbare de 
guvern, ci o schimbare a însuși 
regimului politic din țara noas

promovarea femeii în funcții de 
răspundere, s-a creat cadrul 
reprezentării lor în organe po
litice, de stat, în organizații de 
masă și obștești. Totuși, pornesc 
de la o constatare concretă, pe 
cît mergi în jos, spre zonele 
producției propriu-zise, încă mai 
intilnești un raport inechitabil 
între numărul mare al munci
toarelor — femei — și încredin
țarea funcțiilor de conducere 
unor bărbați. Care e cauza ?

— Bineînțeles, nu există nici 
o dispoziție care să reglemen
teze conducerea formațiilor de 
lucru feminine de către băr
bați. Vina este în exclusivitate 

CUNOȘTINȚELE
JA

Si a i'cmrsn meu
a tinerelor, care încă nu au su
ficientă încredere în forțele lor. 
Li se pare că munca de ajutor 
de maistru, de. pildă, e prea 
grea. Nu fizic, o textilistă care 
in 8 ore parcurge 17 kilometri 
nu se mai teme de efort, dar 
li se pare prea... complicat. 
Prejudecată 1 Dovedită și de 
faptul că multe își repară ma
șinile singure. fără să aibă 
funcția. Nu mă îndoiesc că. în 
timp, situația se . va . schimba. 
Importantă e însă neîncrederea 
pe care. încă, tinerele o au în 
•forțele lor. Și îmi dau ■ seama 
că noi. femeile, ne aflăm in
tr-un moment în care mai avem 
b singură luptă de dat — cu 
propriile noastre prejudecăți. 
Mă. voi referi la o alta. mult, 
mai importantă, pornind tot de 
la un exemplu concret. Am tri
mis tinere la școala de' maiștri, 
consecvenți ideii de a promova 
femeia-conducător al formației 
de lticru. Am obținut și multe 
rezultate foarte bune., maistrele 
se înțeleg mai bine cu munci
toarele. și. de ce să n-o spun, 
sint mai conștiincioase decit 
bărbații 1 Dar am observat și

TELEGRAMĂ

George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Ghana, col. Roger J. A. 
Felii, cu prilejul Zilei naționale 
a acestei țări.

manifestări
Vineri Institutul român pentru 

relațiile culturale cu străinăta
tea a organizat o manifestare 
culturală cu prilejul Zilei na
ționale a Ghanei.

Dr. ing. Ion Olteanu, cercetă
tor științific la Institutul de cer
cetări și proiectări pentru indus
tria lemnului, a împărtășit im
presii de călătorie din Ghana, 
iar apoi a fost prezentat un film 
documentar ghanez.

Au participat membri ai con
ducerii I.R.R.C.S., Ligii române 
de prietenie cu popoarele din A- 
sia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Ghanei în țara 
noastră.

★
Sub egida comitetelor și co

misiilor de femei. în județul 
Hunedoara s-au desfășurat, în 
centre cu vechi tradiții munci
torești. simpozioane și dezba
teri cu temele „Rolul femeii în 
întărirea și menținerea tinere
ții națiunii noastre“ și „Femeia 
— participantă activă la făuri
rea valorilor materiale și spiri
tuale ale societății noastre“. în 
centrul minier Uricani s-a 
inaugurat un club „Femina", 
care și-a stabilit, de la început, 
un program bogat de activități.

tră: instaurarea puterii revolu- 
ționar-dcmocratice a muncitori
lor și țăranilor“. Luptînd sub 
flamura roșie a comuniștilor, 
masele populare au reușit ca la 
6 martie 1945 să hotărască ire
vocabil cursul dezvoltării ulte
rioare a țării. Acum 31 de ani, 
cînd poporul român își. striga 
voința „Vrem guvern F.N.D.“, își 
afirma deschis vocația pentru 
schimbarea unei întregi istorii, 
pentru socialism. Adică pentru 
libertate, democrație, progres, 
pentru acea inegalabilă stare de 
fericire și plenitudine determi- 
nată de conștiința și fapta că 
ești unicul tău stâpîn, că soarta 
îți aparține. Ceea ce avea să ur
meze după 6 martie 1945 — le
giferarea și definitivarea aplică
rii reformei agrare, măsurile 
adoptate privind refacerea eco
nomiei naționale, abolirea mo
narhiei, proclamarea republicii, 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție, cooperativi
zarea agriculturii, trecerea la o 
dezvoltare planificată și atitea 
alte etape esențiale pentru ceea 
ce sîntem astăzi, își găsesc te
meiul și în cotitura realizată 
prin constituirea guvernului dr. 
Petru Groza. Iată de ce, în is
toria contemporană a României 
formarea unui guvern a devenit 
emblema unei epoci ilustrată 
Hrin unitatea, forța nedezmin
țită a acțiunii populare organi
zate și conduse de comuniști în 
vederea făuririi societății so
cialiste în care trăim.

TRAIAN GANJU

altceva — nu știu cum se în
tîmpla. peste un timp unele 
dihtre noile promovate dispă
reau din producție și le desco
peream într-un birou I Acum 
aveau carte, se doreau funcțio
nare ! Fenomenul depășește și 
tesătoria noastră șî industria 
ușoară. Destule tinere visează 
chiar de la inceput „o muncă 
de birou“. Tinerele trebuie să 
înțeleagă importanta noțiunii de 
productivitate. Trebuie învățate 
să se bucure de aportul valoros 
pe care și-l aduc la clădirea 
vieții, de rezultatul concret al 
muncii lor, pe care numai pro
ducția ți-1 poate da. Majoritatea 

lor sînt venite direct din mediul 
rural, la prima întîlnire cu pro
ducția li se pare mai „femi
nin“ să fie țesătoare, laborante, 
decît să devină lăcătuși-meca- 
nici, maiștri. Le înțeleg teme
rile. fiindcă le-am cunoscut și 
eu cînd am urmat la „Suveica“ 
unui lung șir de ...directori. Le 
dau. din propria mea experien
ță. leacul de a le înfrînge. de 
a nu se lăsa copleșite de pre
judecăți să învețe, să nu-și 
precupețească eforturile. Cu
noștințele' și experiența muncii 
iți dau curajul să răstorni 
munții 1

— Sint mai multe tinerele 
care și-au învins prejudecățile 
față de tehnică și știință, să ne 
gîndim numai la numărul mare 
de fete care au optat pentru 
electronică sau industria con
structoare de mașini. Totuși, 
cel mai mare număr de femei 
continuă să fie cuprins în in
dustria ușoară. Față de catego
ria amintită, ele se mulțumesc 
adesea cu calificarea, conside- 
rînd-o „suficientă" pentru mun
ca lor. O altă prejudecată ?

— Da, dar pe cale de dispa-

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ-0 CAMPANIE A MUNCII NEÎNTRERUPTE

EFORTURI RODNICE PENTRU VIITOARELE RECOLTE
Institutul de cercetări 

pentru viticultură .și vini- 
ficație Valea Călugă
rească. veritabilă stație- 
pilot a podgoriilor patriei. 
Solicităm tovarășului dr. 
ing. Mihalache Leonida, 
director științific al pres
tigioasei instituții, citeva 
recomandări privind acti
vitatea care se desfășoară 
în vii în această lună.

— Urgența I în aceste 
zile, ne spune dînsul, o 
constituie trecerea ime
diată la dezmușuroirea șt 
dezgroparea viței de vie. 
Lucrarea de bază, apoi, 
tăierea de rodire, trebuie 
să se realizeze, în aceas
tă primăvară, în condiții 
deosebite. Temperaturile 
scăzute din iarnă au dus 
Ia pierderi de „ochi“ (mu
guri), care în unele locuri 
sînt în procent de 30—40 
la sută. De aceea reco
mandăm în primul rînd o 
evaluare exactă a procen
tului de vătămare, în 
funcție de care — spre 
compensare — se stabi
lește. diferențiat, de la 
caz la caz. regimul de 
tăiere. De regulă, trebuie 
lăsata una-două coarde

Au inceput 
însămintările 

din prima urgență
Profitînd de vremea bună din 

ultimele zile, lucrătorii ogoare
lor din județul Teleorman au 
declanșat campania de însămîn- 
țări. Pină la această orâ sămin- 
ța a fost pusă în sol pe circa 
1000 de hectare. S-au semănat 
culturi furajere, sfecla de za
hăr. mazăre, morcov și borceag. 
Numai cu mazăre și morcov, de 
pildă, s-au semănat peste 450 
hectare, în fruntea celor mai 
harnici situindu-se unitățile 
din cadrul consiliilor intercoo- 
peratiste Putineiu. Turnu Mă
gurele. Traianu. Borceagul a 
fost semănat pe o suprafață de 
peste 320 hectare, printre uni
tățile ce au declanșat între pri
mele această acțiune numărîn- 
du-se cele din Salcia, Roșiori 
și Purani, 

în legătură cu 
din deschiderea 
primăvară, am 
cu mecanizatori 

aceste acțiuni 
campaniei de 
stat de vorbă 
și cadre de

conducere din unitățile coope
ratiste. cu secretari ai comite
telor U.T.C. „Pînă azi. ne spu
nea tovarășul Florea Fusea, di
rectorul S.M.A. Furculești, am 
semănat mazărea pe 25 hectare 
și borceagul pe 50 hectare. Si
gur. campania de primăvară, 
odată declanșată, necesită exe
cutarea și a altor lucrări. Pentru 
menținerea apei în sol au fost

, hochei: Campionatele 
europene de juniori

• Formații din 9 țări se întrec Ia patinoarele artificiale din 
București și Ploiești • Primul meci : România—Spania
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fotbal: Să privim cu speranțe
Timp de opt zile, în Capitală 

și la Ploiești se va disputa o in
teresantă competiție internațio
nală rezervată tinerelor speran
țe ale hocheiului pe gheață de 
pe continent. Este vorba de-al 
7-lea Campionat european de 
juniori, grupa B, la care vor 

ritie. Și la noi tehnologiile, u- 
tilajele, produsele se schimbă 
destul de rapid. Chiar în pre
zent. introducem războaie silen
țioase. mult perfecționate față 
de cele actuale. Munca a rămas 
fizică, doar în' măsura în care 
se merge printre mașini, altfel 
a crescut considerabil rolul de 
supraveghere. Ceea ce nu în
seamnă chiar să stai și să te 
uiți, ci să cunoști în amănunt 
utilaje extrem de complicate, 
să știi să te descurci între sute 
de repere, să faci intervenții. 
Ca în întreaga noastră econo
mie și industria ușoară cunoaș
te modernizări vertiginoase, că
rora nu li se poate face față decît 
învățînd, perfecționîndu-te neîn
cetat. Și nu numai pentru pro
ducție trebuie învătat. Fetele 
noastre nu sint deloc mai pre
jos decît cele din industria e- 
lectronică și nici fată de băieți. 
Ele trebuie să învețe, să se cul
tive. să-și lărgească orizontul 
de cunoștințe, pentru a fi în 
pas cu omul societății de azi, 
pentru a fi un om al societății 
de azi. Tinerele au înțeles și tot 
mai multe profită de înlesnirile 
care li s-au creat, pentru a pu
tea urma liceul seral, cursuri 
de perfecționare si chiar facul
tăți.

— Ce exigențe noi pune în 
fata tinerelor din industria 
ușoară cincinalul revoluției ști
inței și tehnicii ?

— Ca în orice altă ramură 
industrială — și noi ne confrun
tăm cu problema introducerii 
rapide a rezultatelor cercetării, 
a noutăților științifice in pro
ducție. Printre sarcinile noastre 
se numără : folosirea prepon
derentă a materiilor prime au
tohtone. creșterea calității pro
duselor și a productivității 
muncii. Toate acestea, o știm 
de la muncitoare la inginere, le 
vom putea îndeplini doar cu 
ajutorul științei și tehnicii mo
derne. așa că problema de re
ceptivitate nu se pune. M-ați 
întrebat „ce exigențe stau în 
fata tinerelor“ ? Aceleași care 
stau și în fața mea. după 20 de 
ani de muncă : însușirea de cu
noștințe noi. o „curiozitate" 
nesecătuită pentru descoperirile 
științifice, un timp „liber" con
sacrat cu precădere studiului 
individual, mult curaj și spirit 
de inițiativă.

grăpatș 450 hectare. De aseme
nea, am trecut la pregătirea te
renului pentru însămînțările de 
primăvară, lucrare deja înche
iată pe o suprafață de 150 hec
tare“. în același timp, tovarășul 
N ist or Marin, secretarul comi
tetului U.T.C. din Smîrdioasa, 
a ținut să sublihieze participa
rea activă a tinerilor mecaniza
tori la grăpatul celor 600 hec
tare și semănatul cu mazăre și 
borceag a suprafeței de circa 
'40 hectare, hotărîrea uteciștilor 
de a acționa cu toată energia, 
folosind fiecare clipă bună de 
lucru pentru efectuarea grabni
că și de bună calitate a tuturor 
lucrărilor de sezon.

evolua formații cu o bună pre
gătire și care au susținut. în 
acest sezon, mai multe meciuri 
internaționale, încheiate cu re
zultate bune.

Patinoarul „23 August“ din 
Capitală va găzdui jocurile se
riei I. din care fac parte selec
ționatele : României, Norvegiei, 
Franței; Italiei și Spaniei, iar în 
seria a Il-a, de la Ploiești, vor 
evolua reprezentativele de ju
niori ale Austriei, Iugoslaviei, 
Ungariei și Danemarcei. Aces
tea vor juca sistem turneu. în- 
cepînd de astăzi, sîmbătă 6 mar
tie. în componența celor 9 for
mații se află mai mulți jucători 
care activează în prima divizie 
din țările respective.

în primul meci, programat azi. 
de la ora 16, echipa României 
întîlnește selecționata Spaniei, 
iar de la ora 18,30 se dispută 
meciul Norvegia—Italia. La Plo
iești va avea loc un singur joc, 
de la ora 18. Iugoslavia—Da
nemarca, care se anunță echi
librat.

M. L.

In sala „Steaua“ din Capitală 
au continuat vineri întrecerile 
turneului feminin de tenis pen
tru „Cupa 8 Martie“. Iată re
zultatele tehnice înregistrate în 
sferturile de finală ale probei 
de simplu : Valeria Balaj-Adri- 
ana Caraiosifoglu 6—0, 6—2 ; 
Judit Dibar Gohn-Mariana Soca- 
ciu 6—1, 7—5 ; Elena Popescu- 
Simona Nunweiller 6—3, 7—5 ; 
Elena Trifu-Maria Romanov 
6—3, 6—4. Astăzi dimineață de 
la ora 8,00 au Ioc semifinalele 
probei de simplu ; Valeria Ba- 
laj-Judit Dibar Gohn și Elena 
Trifu-Elena Popescu. După-a- 
miază sînt programate sferturile 
de finală și semifinalele în pro
ba de dublu, iar duminică de 
la ora 14,00 au Ioc finalele.

Competiția internațională de 
haltere „Cupa Dunării“, care re
unește la start șapte echipe re
prezentative, a început vineri la 
Galați. în prima zi au fost de
semnați învingătorii la două ca
tegorii. în limitele categoriei 
muscă victoria a revenit ma
ghiarului F. Hornyak cu 215 kg. 
Au urmat în clasament Ion Hor- 
topan (România) — 212,5 kg și 
J. Otava (Cehoslovacia) — 190 
kg. Iată primii trei clasațKJa 
categoria cocoș : 1. Stefanovics 
(Iugoslavia) 240 kg; 2. Mustafov 
(Bulgaria) — 237 kg : 3. Pittner 
(Austria) — 235 kg. întrecerile 
continuă astăzi.

— Pomicultorii .din Lipova 
n-au vacanță, ne spune ingi
nerul Nicolae Voștiranu. în 
toamnă, imediat după căde
rea frunzelor, au efectuat 
stropitul I, apoi al doilea, pe 
cele 1 500~ hectare de livezi 
și așa vor continua tot anul, 
pînă vor ajunge la 16 stro
piri, ca să nu mai vorbim de 
acțiunea de tăiere și formare 
a pomilor, apoi de fertili
zare, de combaterea bolilor 
și dăunătorilor. .

Ascult relatările ingineru
lui Voștiranu, directorul 
I.A.S. Lipova din județul 
Arad, și aflu că aici, odată 
cu introducerea în țară a

Fotbalul a petrecut o iarnă în 
care nu poate pretinde că a hi
bernat;. Capriciile acestui ano
timp nu au fost acelea care au 
umplut paharul nemulțumirilor 
de după înfringerea nescuzabilă 
pentru nimeni .din ultima re
ședință a ducilor normanzi, de 
la Blois, ci un lung șir de insa
tisfacții, ale imensei mase de 
iubitori ai acestui sport, pentru 
care este neloial și nedrept să le 
îngreunezi pașii sau gîndurile de 
după 90 de minute în care au 
fost mult mai bine intenționați, 
decît mulți dintre aceia care 
trăiesc în jurul 
magnificelor bu
turi.

Graba după 
rezultate ime
diate, transpusă 
în teren prin 
încercarea de a 
valida idei de 
joc neconforme 
cu realitatea po
sibilităților mo
mentane, ne 
costă de cîtva timp, astfel îneît, 
competenta, pentru mulți, revistă 
„France Football“. ne trece mult, 
în josul ierarhiei echipelor eu
ropene. dominate de reprezen
tativa Cehoslovaciei. învinsă cam 
șifonat într-un „turneu“ de pre
gătire prin Belgia. Aceeași echi
pă a ciștigat calificarea în 
sferturile campionatului euro
pean. întrecînd Anglia într-un 
final de care mulți, dintre cei 
ce l-au văzut la televizor, nu 
vrem să ne aducem aminte, 
poate pentru felul în care 
Keegan, Chăunon sau Beli au 
fost opriți să-și depășească pro
pria jumătate de teren. Statis
tica aceleiași reviste invocă 
greșeala agențiilor de presă in 
transmiterea rezultatului dintre 
fotbaliștii cehoslovaci și noi 
de_ la Praga, a anunțat ca o în
frângere cu 3—1 și nu 1—1. cum 
știm c/i a fost. Istoriile cu de
numire vikingă, țesute în acest 
timp în jurul realităților vieții 
cluburilor noastre, descoperă din 
nou adevărul de necontestat, 
care cere ca preț al unei repre
zentări demne a fotbalului ro
mânesc în disputele internațio
nale. competenta, disciplina, or
dinea și probitatea morală a 
tuturor factorilor care aparțin 
acestui sport. Numai cu un ase
menea comportament al oame
nilor din fotbal vom reuși să 
satisfacem pretențiile de exis
tentă onestă, liberă și . aducă
toare de bucurii pentru mase 
atît de largi, a acestui deloc’de 
neglijat fenomen social care 
este fotbalul.

Venirea lui Ștefan Covaci în 
fotoliul federației române din 
str, Vasile Conta declanșează 
inerent mii de reflecții. I-am 
auzit pe unii spunind că : „nu

în plus față de tăierile 
obișnuite.

Recomandările institu
tului de specialitate se 
aplică deja în zonele din 
sudul țării, unde timpul a 
permis ieșirea la muncă. 
La I.A.S. Urlați, de pildă, 
tăierile au fost executate 
pe o suprafață de aproape

în podgorii

1 000 ha. în ritm intens se 
desfășoară activitatea și 
în podgoria cooperatorilor 
din aceeași localitate. 
„Zilnic sînt prezenți în 
cîmp cîte o sută de oa
meni“ — ne spune pre
ședintele Nicolae Lazăr. 
La fața locului, in perime
trul de muncă al fermei, 
nr. 2 il întîlnim pe ingi
nerul Ion Dobre în dialog 
fertil cu cooperatorii. Cu 
foarfecele in mină, spe
cialistul demonstrează cum 
trebuie executată tăierea. 
Demonstrația se transfor-

culturilor intensive, în 1967, 
s-a trecut la înființarea pri
mei livezi de măr dens cu 
600—800 pomi la ha, mer- 
gindu-se treptat spre o in
tensificare mai accentuată : 
1 200 meri. în actualul cinci
nal se vor planta 150 noi ha 
cu soiuri super-intensive : 
3 000—5 000 pomi la ha, su
prafața livezilor intensive ri- 
dieîndu-se la 567 ha. Conco
mitent, o acțiune susținută 
va fi întreprinsă pentru creș
terea potențialului de pro
ducție a livezilor clasice. 
Pînă la sfîrșitul anului 1980, 
livezile Lipovei vor furniza 
13 000 tone mere de calitate.

va face nimic !“. Mă îndoiesc. 
Nu, pentru că erudiția, cunoștin
țele și marea sa experiență con
cordă cu importanța baghetei pe 
care trebuie să o mînuiască, ci 
pentru că acest meseriaș nu s-a 
gîndit niciodată să trăiască — 
ca scop în sine — din fotbal, ci 
pentru el și poate că de aceea 
marile satisfacții ale acestei 
zbuciumate existente nu l-au 
ocolit în ultimul timp. Să-1 lă
săm. deci, să muncească la toa
te nivelele, așa cum a anuntat 
că o va face, iar fiecare dintre 
noi trebuie să simțim că sufra

giul său creează obligații în plus 
ce trebuie onorate, în vreme 
Ce eventuala despărțire nu va fi 
decît o decizie luată cu scopul 
ca fotbalul să aibă de cîștigat.

După 16-zecimile „Cupei 
României", disputate în manieră 
britanică, zbuciumul primăverii 
prevestește o mai mare seriozi
tate în tratarea momentelor de 
joc. ale acestui nou sezon.

Returul campionatului începe 
după o perioadă în care jucăto
rii au cam scrâșnit din dinți, la 
unison, cu ciocnirea dintre crarn- 
poane și gheață, peisaj cotidian 
al unei clime temperat continen
tale. Deși s-a lucrat dună ulti
mele cerințe metodologice ca 
timp, procesul de antrenament 
poate și trebuie să aducă co
menzi, mult mai utile de progra
matică a jocului, pentru execu- 
tanti. Echipele studențești se în
tâlnesc intre ele : la Cluj-Napoca 
se deplasează „Sportul“ iar la

Start și
Divizia națională de rugbi se 

reia cu prima etapă a returu
lui. SERIA I. în Capitală au 
loc jocurile Steaua—Gloria, as
tăzi. de la ora 14,00, stadion 
Steaua și Sportul studențesc— 
Minerul Gura Humorului, mîi- 
ne. de la ora 10, stadionul din 
cadrul Complexului studențesc 
Tei ; în țară : Farul—C.S.M. 
Sibiu și Tc. Ind. Constanța— 
Rulmentul Bîrlad ; SERIA A 
II-A. în Capitală au loc mîine 
partidele Vulcan—Universita- 

mă apoi în zi obișnuită 
de muncă, al cărei ritm 
este tot mai susținut. E- 
chipele Constanței Lazăr 
și Ecaterinei Socol înain
tează zilnic cu o viteză de 
patru hectare. între cele 
mai harnice podgorencc 
— Ioana Sandu, Rodica 
Pițan. Maria Nicolae, Ste
la Mihăilescu, Elena Ste- 
lian. Alături de ele de
prind meșteșugul tăierii 
tinerele Georgeta Sultana 
și Steliana Ciorobea.

★
între alte recomandări 

de sezon ale Institutului 
de cercetări pentru viti-, 
cultură și vinificație am 
reținut și pregătirile ce 
trebuie făcute in vederea 
acțiunii de modernizare a 
plantațiilor. La această 
oră se impun asigurarea 
documentațiilor tehnice, 
procurarea materialelor 
necesare. în vederea re
facerii densității plan
tațiilor. vițele sint fortifi
cate în ghivece, la sfir- 
șitul lunii urmînd a fi 
trecute în solarii. Pentru 
noile podgorii se reco
mandă începerea acțiunii 
de pichetare a terenurilor.

Imagini elocvente pen
tru eforturile din aceste 
zile de primăvară : se 
pregătesc recolte bogate

Grupaj realizat de 
AL. DOBRE 

I. ANDREIȚĂ 
CORNELIU BUDA 

Foto : GH. CUCU

Prima etapă 

a returului 

comentată 

de Cornel Dinu

Iași „Univ.“ Craiova, jocuri în , 
care gazdele sînt favorite. Soar
ta studenților bucureșteni nu- 
inspiră prea multă încredere, de
oarece portarul lor și al națio
nalei se zbate între dilema kilo
gramelor în plus și alegerea 
unui subiect la un posibil exa
men de stat, visat in somnul 
zorilor. La Arad, echipa refăcută 
de contestatul, dar competentul . 
om de fotbal Coco Dumitrescu, 
este favorită în disputa cu 
F.C. Argeș. Pentru a mări ran
damentul, a apelat la o rocadă 
de efort, aducînd în prima linie 

oameni cărora 
le cere miș
care : Colnic,
Cura și Uilecan 
și reconside
rând echilibrul 
la mijloc. Ra
pidul poate ob
ține puncte la 
Satu-Mare, 
chiar dacă lo
calnicii nu au 
mai. gustat din 

cupa victori e i oficiale 
cam demult. Fragilul atac.~._ 
giuleștean nu trebuie să 
privească însă la tristețea din 
ochii lui Knoblau. Bocșa si 
Kaizer... A.S.A. Tg. Mureș. Poli. 
Timișoara și F.C. Constanța sint 
favorite în fața Jiului. S.C. Ba
căului și „bihorenilor“ lui 
Cosmoc. Sînt echipe grele pe 
teren propriu. In Capitală, 
duelul dintre Steaua și Dinamo ‘ 
este simetric acum, prin prisma 
adversarilor ce-i întâlnesc.. 
Steaua se află într-o dispoziție 
mai bună, spre deosebire de noi. 
care ne intrăm în formă mai 
greu. Dealtfel și stilurile de 
joc sînt expresive în acest sens, 
așa îneît returul ne obligă să 
respectăm tradiția tehnică a în
tâlnirilor echipelor noastre, des
fășurate într-un climat care să 
justifice că rivalitatea sportivă 
dintre aceste două mari cluburi 
nu alterează prietenia sinceră a 
jucătorilor care le compun.

la rugbi
tea Timișoara, ora 10, stadion 
Vulcan, și Olimpia—Știința Pe- 
troșeni, pra 10,30, stadion. Olim
pia ; în tară : Agronomia Cluj- 
Napoca—Gri vița Roșie, Politeh
nica Iași—Dinamo. Reamintim 
situația în clasament la sfîrși
tul turului a primelor trei cla
sate : seria I — Farul, 20 punc
te, Sportul studențesc, 18 punc
te, iar Steaua. 17 puncte ; seria 
a Il-a — Dinamo. 19 puncte. 
Știința Petroșeni. 18 puncte, 
Universitatea Timișoara, 17 
puncte (G. F.).



încheierea lucrărilor celui de al XXV-lea
Congres al P.C.U.S.

La 5 martie, la Palatul Con
greselor din Kremlin, a avut 
loc ședința finală a Congresu
lui al XXV-lea al P.C.U.S. Au 
fost prezenți delegații la con
gres reprezentînd partidele co
muniste din republicile unio
nale, organizațiile de partid de 
ținut, regionale, districtuale, o- 
rășenești și raionale ale parti
dului.

Delegații și oaspeții au salu
tat cu puternice aplauze, la in
trarea in sală, pe membrii Pre
zidiului congresului.

în prezidiu se afla tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, 
alături de conducători ai altor 
delegații de peste hotare.

în încheierea lucrărilor, Leo- 
nid Brejnev, care a fost reales 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a rostit o cuvintare în 
care a arătat că, in prima sa 
ședință, Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a ales ca membri ai 
Biroului Politic pe tovarășii : 
Leonid Brejnev, Iuri Andropov, 
Andrei Greciko, Vitor Grișin, 
Andrei Gromiko. Andrei Kiri- 
lenko, Alexei Kosîghin, Fiodor 
Kulakov, Dinmuhamed Kunaev, 
Kirill Mazurov. Arvid Pelșe, 
Nikolai Podgornii, Grigori Ro- 
manov, Mihail Suslov, Dmitri 
Ustinov, Vladiniir Scerbițki. Au 
fost aleși, totodată, ca membri 
supleanți ai Biroului Poli
tic tovarășii ■: Gheidar Aliev, 
Piotr Demicev, Piotr Mașerov, 
Boris Ponomariov, Șaraf Rași- 
dov, Mihail Solomențev. Ca se
cretari ai Comitetului Central 
au fost aleși tovarășii : Leonid 
Brejnev, secretar general. Mi
hail Suslov, Andrei Kirilenko, 
Fiodor Kulakov, Dmitri Ustinov, 
Boris Ponomariov, Ivan Kapi- 
tonov, Viadimir Dolghih, Kons- 
tantin Katușev, Mihail Zimia- 
nin, Constantin Cernenko.

Ca președinte al Comisiei 
Controlului de Partid a fost a- 
les. Arvid Pelșe. Comisia Cen
trală de Revizie a ales, ca pre
ședinte al acesteia pe Ghennadi 
Sizov.

Cuvîntarea 
lui Râul Castro

La Havana au fost inaugurate 
cursurile Școlii naționale pentru 
pregătirea cadrelor de conduce
re din economie, la care parti
cipă 300 de lucrători din diverse 
sectoare economice ale țării. 
Luind cuvîntul cu acest prilej, 
Râul Castro, al doilea secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, prim- 
viceprim-ministru al guvernului, 
a evidențiat necesitatea folosirii 
noțiunilor de venituri și cheltu
ieli, ciștiguri și impozite, con
tabilitate și control de inventar, 
sistem de prețuri și altele, in
dispensabile pentru activitatea 
de conducere și control a eco
nomiei naționale. El a arătat că 
trebuie eliminate prejudecățile 
și practicile antieconomice din 
trecut, pentru a se putea trece 
la aplicarea într-o serie de în
treprinderi a calculului econo
mic, potrivit noului sistem de 
conducere a economiei naționa
le. Totodată. Râul Castro a 
subliniat necesitatea aprofundă
rii experienței țărilor socialiste 
în domeniul conducerii econo
mice și preluării elementelor 
care pot fi aplicate la condițiile 
specifipe ale Cubei.

în cuvîntul său. secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. a ară
tat că, în prezent, sarcina prin
cipală a comuniștilor sovietici 
constă în transpunerea în viață 
a hotăririlor Congresului, adică 
în asigurarea obținerii unor noi 
victorii pe calea comunismului 
și a păcii. Congresul, a spus el, 
a dezbătut rezultatele cincinalu
lui trecut, a analizat experiența 
acumulată, planurile de viitor. 
Acum se poate vedea mai bine 
unde se află noile surse, noile 
rezerve ale dezvoltării viitoare, 
pot fi înțelese mai bine sarci
nile care stau în fața partidului. 
Congresul a stabilit linia poli
tică principială a partidului 
pentru anii viitori, a trasat noi 
linii în lupta pentru creșterea 
continuă a puterii țării, pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor sovietici, pentru per- 

. fecțio,narea întregii vieți socia
le. Congresul , a. stabilit noi sar
cini concrete în domeniul poli
ticii externe, în lupta pentru 
pace și colaborare internațio
nală. pentru libertatea și inde
pendența popoarelor.

Planurile aprobate de congres 
sint foarte mari și deloc ușoare. 
Sarcinile trasate de congres 
sint foarte importante. Sintem

ferm convinși — a spus vor
bitorul — că aceste planuri vor 
fi traduse in viață, iar sarci
nile vor fi îndeplinite. Ele au 
ca scop asigurarea înfloririi 
continue a patriei noastre so
cialiste, a vieții pașnice și fe
ricite a oamenilor sovietici și, 
de aceea, vor fi sprijinite, fără 
îndoială, de poporul sovietic.

în încheiere, vorbitorul a 
rostit cuvinte de caldă mulțumire 
la adresa delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești, par
tidelor și mișcărilor național- 
democrate care au luat parte 
la lucrările congresului.

în acordurile Internaționalei, 
lucrările Congresului al XXV- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice au luat sfîrșit.

★
Vineri după-amiazâ, Comite

tul Central al P.C.U.S. a oferit, 
la Palatul Congreselor din 
Kremlin, o recepție in cinstea 
oaspeților de peste hotare, care 
au participat Ia lucrările con
gresului.

La recepție a luat parte dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Spania: Acțiuni de protest 
împotriva incidentelor de la Viteria

Orașul basc Vitoria, unde au avut loc incidente singeroase 
între muncitorii greviști, sprijiniți de studenti și forțele poliție
nești. și care s-au soldat cu trei morți și peste 100 răniți, din
tre care opt în stare gravă, a devenit un adevărat simbol al 
opoziției crescînde a întregului popor spaniol față de continua
rea regimului franchist.

Joi seara, scrie agenția Reu- 
ter, orașul Vitoria avea aspec
tul unui oraș aflat sub ocupa
ție. Importante forțe poliție
nești erau masate pe străzi, dis- 
persînd sistematic orice grupuri 
mai mari de patru persoane. Pi
chete de polițiști înarmați 
staționau, de asemenea, in zo
nele centrale ale orașului.

Intervenția brutală a poliției 
împotriva manifestanților din 
Vitoria a stîrnit proteste, atît în 
oraș, cit și in toate regiunile ță
rii. în primul rînd, Consiliul 
municipal din localitate, reunit 
într-o sesiune de urgență, a 
condamnat „metodele guverna
mentale de împrăștiere a de
monstrațiilor“ exprimîndu-și, de 
asemenea, „serioasa preocupare 
față de măsurile avute în ve
dere de autorități pentru păs
trarea ordinii publice“. Consi
liul a hotărît decretarea unei 
zile de doliu — vineri — în me
moria celor uciși de poliție.

„Cerem arestarea imediată și 
pedepsirea celor vi novați de ma
sacrul de la Vitoria“ — se men
ționează într-o declarație dată 
publicității de Partidul Socialist 
Muncitoresc. „Cele petrecute la 
Vitoria, arată documentul, de
monstrează că nimic nu s-a 
schimbat în Spania, în ciuda tu
turor declarațiilor și a promi
siunilor“. în același timp, aripa 
bască a Partidului Comunist, a 
Partidului Socialist Muncitoresc 
și a Comisiilor muncitorești a 
lansat, intr-un comunicat dat 
publicității la Vitoria, un apel 
către poporul basc, pentru or
ganizarea unei greve generale 
in semn de protest față de „ac
țiunile sălbatice ale forțelor gu
vernamentale“.

Dramaticele evenimente de la 
Vitoria au catalizat nemulțumi
rea populară crescîndă față de 
lipsa măsurilor și reformelor 
democratice, de înrăutățirea 
condițiilor de trai, determinînd 
declanșarea unei adevărate 
reacții în lanț a grevelor, de
monstrațiilor și acțiunilor de 
protest. în primele ore ale di
mineții de vineri, relatează 
agențiile de presă, orașul Pam- 
plona, capitala regiunii Navarra, 
a cunoscut o rapidă intensifi
care a mișcărilor greviste orga
nizate. în semn de solidaritate 
cu victimele Vitoriei. Peste 
30 000 muncitori din întreprinde
rile industriale ale Pamplonei au 
anunțat întreruperea lucrului.

Grupuri de studenți și mun
citori greviști au demonstrat pe 
străzile orașului, rlpostînd forțe
lor polițienești care au încercat 
să-i disperseze. Numeroase 
persoane au fost rănite și altele 
arestate. în provincia Vizcaya 
s-au produs, de asemenea, inci
dente serioase între greviști și 
forțele polițienești. La Bilbao, 
muncitorii de la șantierele 
„Astilleros Espagnoles“ au lan
sat un apel la grevă și peste 
3 000 persoane au participat la o 
demonstrație organizată împo
triva „asasinatelor de la Vito
ria“. în alte orașe ale provinciei 
au avut .loc evenimente similare, 
în același timp. în capitală au 
fost organizate puternice demon
strații studențești.

Spania, se arată în legătură 
cu aceasta la Madrid, trăiește, 
în prezent, cele mai acute mo
mente de tensiune socială, pro
vocată de absenta reformelor 
politice și democratice îndelung 
așteptate.
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• PRIMUL MINISTRU AL 
JAPONIEI, Takeo Miki, a de
clarat vineri că scandalul „Loc
kheed“ trebuie elucidat prin 
aplicarea imparțială a legii. Vor
bind in fața Consiliului Execu
tiv al P.L.D., premierul nipon a 
chemat la unitatea liberal-de- 
mocraților. apreciind că elucida
rea acestui caz constituie un 
test pentru întregul partid de 
guvernămint. El și-a exprimât 
îngrijorarea în legătură cu spe
culațiile unor membri ai P.L.D. 
față de acest scandal și a sub
liniat că problema trebuie abor
dată la nivelul partidului și nu 
al fracțiunilor sale.

• LA GENEVA a avut loc o 
nouă întrevedere a delegațiilor 
sovietică și americană, partici
pante la tratativele privind li
mitarea armamentelor strategi
ce ofensive.

• SENATORUL DEMOCRAT 
american Birch Bayh și-a anun
țat retragerea din campania ac
tivă in vederea alegerilor pre
zidențiale din acest an. Bayh

și-a motivat hotărîrea prin lip
sa fondurilor necesare pentru 
desfășurarea unei campanii efi
ciente. Senatorul nu se numără 
printre principalii candidați ,de- 
mocrați la obținerea învesti
turii.

Potrivit Anuarului statis
tic al Organizației Națiuni
lor Unite, populația globului 
se ridica, la jumătatea anu
lui 1974, la 3 890 000 000 lo
cuitori. Experții O.N.U. apre
ciază că, dacă sporul creș
terii populației se va men
ține același. în anul 2010 nu
mărul locuitorilor T.errei. va 
ajunge la cifra de 8 000 000 000.

• RĂSPUNXÎND UNEI SCRI
SORI trimise de un deputat so
cialist, ministrul de externe al 
Franței, Jean Sauvagnargues, a 
declarat că „nici un conducător 
militar al N.A.T.O. nu are drep
tul să se pronunțe asupra pro
blemelor de ordin politic care 
țin de situația internă a unor

țări din cadrul alianței“. Minis
trul francez a arătat, de ase
menea, că „respinge orice a- 
mestec străin în treburile in
terne ale Franței“.

Această luare de poziție a lui 
Jean Sauvagnargues, precizează 
agenția France Presse, urmează 
declarației făcute de comandan
tul suprem al forțelor N.A.T.O. 
din. Europa, generalul Alexan- 
der Haig, în care s-a pronunțat 
împotriva participării la gu
vern a partidelor marxiste , din 
Europa occidentală, declarații' 
ce au stîrnit vii reacții în 
Franța.

• PREȘEDINTELE R. S. F. 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
l-a primit joi, la Brioni, pe 
Vitor Alves, membru al Consi
liului Revoluției din Portugalia, 
și a avut cu acesta o convor
bire prietenească, informează 
agenția Taniug.

• PRIMUL MINISTRU AL 
MALAYEZIEI, Datuk Hus'sein 
Onn, a format vineri un nou 
guvern. în fruntea Ministerului 
Afacerilor Externe a fost numit 
Tangku Ahmad Rithauddeen, 
iar portofoliul finanțelor a fost 
atribuit lui Tengku Razaliegh.

o
„Nu exista nici 
alternativă reală 

la politica 
de destindere"
Declarațiile lui 

Willy Brandt

în cadrul unui interviu acor
dat ziarului „Süddeutsche Zei
tung“. președintele Partidului 
Social-Democrat din Germania, 
Willy Brandt, a subliniat necesi
tatea și importanța continuării 
politicii de destindere pe arena 
internațională. Willy Brandt s-a 
pronunțat „pentru depunerea 
în continuare de eforturi pentru 
reducerea încordării pretutin
deni unde este posibil“. Lide
rul Partidului Social-Democrat 
din Germania a relevat că „ne
cesitatea evitării unui al treilea 
război mondial famine actuală, 
la fel ca și necesitatea extin
derii colaborării economice, a- 
colo unde există interese comu
ne“. „La aceasta, a precizat 
Willy Brandt, nu există nici o 
alternativă reală... experiența 
acumulată în timpul „războiu
lui rece“ nu este nici pe depar
te atrăgătoare pentru a ne reîn
toarce la ea“. El a subliniat că 
social-democrații vest-germani 
sint hotărîți să continue linia 
politică a cărei coordonată prin
cipală este destinderea,' și se 
vor pronunța împotriva acelora 
care doresc o reîntoarcere la 
trecut, care continuă să se îm
potrivească liniei politice a des
tinderii.

Relațiile->
«•inter-nordice 

și „războiul 
codului“

La palatul Christians- 
borg din Copenhaga a 
luat sfîrșit cea de-a 24-a 
sesiune a Consiliului 
Nordic care a regrupat 
prim-miniștri, alți mem
bri ai guvernelor și 
parlamentari din Norve
gia, Islanda, Suedia, Fin
landa și Danemarca.

de
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Cuprinzind un teritoriu 
1 257 000 kmp, locuit de 
milioane oameni (0,6 la" sută 
din populația globului), 
participind cu o pondere de 
aproape 5,5 Ia sută din volu
mul comerțului mondial, cele 
cinci țări din emisfera sep
tentrională folosesc acest me
canism regional, cu caracter 
consultativ, pentru promo
varea cooperării în domeniile 
economic, comercial, științific 
și cultural. Reoomandăriie 
Consiliului,Poluțiile propuse 
în acest cadru, nu sint de 
natură să afecteze în vreun 
fel drepturile suverane, inte
resele naționale ale statelor 
membre, ele preocupîndu-se 
permanent de a nu transfor
ma acest organism într-o in
stituție supranațională. De
altfel, componența Consiliu
lui este eterogenă (Danemar
ca, Islanda și Norvegia sint 
membre ale N.A.T.O., pe cind 
Suedia și Finlanda, duc o po
litică de neutralitate, 
marca face parte din 
comună, iar Suedia, 
gia și Finlanda din A.E.L.S.) ; 
politica acestor țări este 
orientată cu precădere spre 
apărarea bogățiilor lor natu
rale (este cazul resurselor 
piscicole din apele teritoriale 
ale Islandei și rezervelor de 
petrol marin ale Norvegiei). 
Actuala sesiune a avut loc 
sub semnul politizării tot mai 
accentuate a activității Con
siliului, confruntat cu impli
cațiile „războiului codului“ 
pentru unul din membrii săi 
— Islanda (care a rupt re
cent relațiile diplomatice cu 
Marea Britanie). în timp ce 
cotidianul din Reykjavik, 
„DAGBLADID“ insera 
clarațiile ministrului de ex
terne islandez privind apro
pierea momentului cînd țara 
sa va trebui — în cazul în

Dane- 
Piața 

Norve-

de-

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.S.I.
Întilnire a reprezentantului P.C.R. 

de Martinocu Francesco

Convorbirile președinților Comisiei 
mixte guvernamentale româno-franceze 
de cooperare economică, științifică 

si tehnică
Vineri» președintele, părții ro

mâne în Comisia -mixtă guver
namentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică, ” "
Rădulescu, 
guvernului, 
birile cu 
franceze, Raymond Barre, mi
nistrul comerțului exterior.

în cursul reuniunii plenare. 
Comisia a constatat că există 
condiții pentru dezvoltarea, în 
continuare, a cooperării in nu
meroase sectoare de activitate 
industrială. în cadrul lucrărilor 
sesiunii un loc important a fost 
acordat cooperării pe terțe

tovarășul Gheorghe 
viceprim-ministru al 
a continuat convor- 
președintele părții

piețe. în acest domeniu au fost 
identificate posibilități con
crete, în funcție de potențialul 
celor două țări.

Vineri după-amiază a fost în
cheiat protocolul celei de-a 
VII-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-fran- 
ceze. Documentul a fost semnat 
din partea română de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, iar din 
partea franceză de Raymond 
Barre.

Cu prilejul încheierii sesiunii, 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Tovarășul Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
care reprezintă Partidul Comu
nist Român la cel de-al 40-lea 
Congres al Partidului Socialist 
Italian, a avut o întilnire cu se
cretarul general al P.S.I., Fran
cesco de Martino.

Reprezentantul P.C.R. a trans
mis din partea secretarului ge
neral al P.C.R., ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un salut cor
dial și urări de noi succese in 
activitatea desfășurată de Parti
dul Socialist Italian. Mulțumind, 
Francesco de Martino a adresat, 
la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
și cele mai sincere urări de suc
ces în activitatea multilaterală, 
in fruntea comuniștilor și a po
porului român, consacrată ope
rei de edificare a societății so
cialiste.

în cadrul întîlnirii, desfășu
rată intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, a fost exprimată do
rința reciprocă de dezvoltare in 
continuare a relațiilor dintre 
P.C.R.. și P.S.I., în folosul celor 
două popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii în Europa și in lume.

membri ai Direcțiunii P.S.I.. evL 
dențiind că politica de centru- 
stînga trebuie considerată o ex
periență încheiată, au subliniat 
necesitatea înfăptuirii unei coti
turi în actuala politică a țării, 
care să fie o politică de alterna
tivă de stinga. „Pentru ieșirea 
din actuala criză — a arătat 
Enrico Manca — este necesar un 
guvern „de convergență popu
lară“, care șă. se fondeze pe 
sprijinul maselor populare“. La 
rindul său primarul socialist al 
orașului Milano, Aldo Aniasi, 
membru al Direcțiunii P.S.I., a 
arătat că „Italia nu are nevoie 
de un guvern oarecare, ci de 
un guvern capabil să dea un 
răspuns pozitiv la dramaticele 
probleme ale crizei economice, 
morale și politice. Numeroși vor
bitori au relevat importanța uni
tății forțelor de stinga pentru 
stimularea proceselor pozitive 
din țară, pentru înfăptuirea unor 
reforme de structură în actuala 
societate italiană.

• REPREZENTANTUL Or
ganizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest în Africa oc
cidentală, Timothy Hishon- 
gwa, a reafirmat, în cadrul 
unei declarații făcute la Da
kar, că SWAPO nu va lua 
parte la așa-numitele nego
cieri constituționale inițiate 
la Windhoek, de regimul ra
sist sud-african. El a sub
liniat că aceste convorbiri 
sint ilegale, vizează încuraja
rea tribalismului și tind să 
violeze integritatea teritoria
lă și unitatea Namibiei.

&

care disputa nu se va încheia 
potrivit intereselor Islandei
— să părăsească N.AIT.O., iar 
S.U.A. să-și evacueze baza 
aeriană <le la Keflavik, Con
siliul Nordic adopta o de
clarație in care invita Marea 
Britanie să-și retragă frega
tele din zona celor 200 mile 
marine din jurul Islandei ca 
o condiție prealabilă în ve
derea inițierii unor noi ne
gocieri intre cele două țări 
implicate în conflict. Decla
rația adoptată reprezintă „re
zultatul cel mai spectaculos 
al acestei sesiuni“ — în apre
cierea agenției FRANCE 
PRESSE — sprijinul politic al 
Consiliului Nordic pentru po
ziția islandeză reprezentînd 
un atu important al guvernu
lui de la Reykjavik în 
perspectiva unor negocieri cu 
Londra și chiar in încercă
rile dc conciliere întreprinse 
de N.A.T.O. Diferendul din
tre Islanda și Marea Britanie 
a dominat lucrările Consiliu
lui, eclipsînd pentru moment 
celelalte probleme înscrise 
pe agendă, printre care lăr
girea cooperării in regiune, 
valorificarea unor noi posibi
lități de colaborare în sfera 
industrială, energetică, teh- 
nico-științifică în scopul con
tracarării efectelor deterioră
rii conjuncturii economice a 
lumii occidentale, care se 
manifestă prin diminuarea ra
tei creșterii economice. Sta
tele respective sint, în conti
nuare, interesate în punerea 
în aplicare a unor proiecte 
comune în domeniile finan
ciar, comercial, al valorifică
rii resurselor și al forței de 
muncă etc. Dar. dezvoltarea 
colaborării inter-nordice nu 
poate fi detașată, de clima
tul politic general european, 
ea circumscriindu-se. de fapt,
— așa cum se relevă din de
clarațiile și acțiunile factori
lor de răspundere din aceste 
țări — eforturilor destinate 
transpunerii în practică a an
gajamentelor asumate prin 
Actul final al Conferinței^ 
pentru securitate și cooperare 
in Europa, înfăptuirii unor 
măsuri efective de dezanga
jare militară și dezarmare, 
soluționării favorabile a pro
blematicii țărilor în curs de 
dezvoltare, întăririi rolului 
O.N.U. în viața internațio
nală.

DOINA TOPOR

« MINISTRUL FINANȚELOR 
din România, Florea Dumitres
cu, a întreprins în perioada 2—5 
martie o vizită la Varșovia, la 
invitația ministrului polonez al 
finanțelor, H. Kisiel. Cu acest 
prilej, ministrul român a avut 
convorbiri la Ministerul de Fi
nanțe, consacrate dezvoltării re
lațiilor româno-polone și a 
vizitat unele obiective indus
triale și social-culturale.

Florea Dumitrescu a fost pri
mit de M. Jagielski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone.

La Palatul Congreselor din 
Roma au continuat lucrările ce
lui de-al 40-lea Congres al Par
tidului Socialist Italian. Pe mar
ginea raportului prezentat de 
secretarul general al P.S.I. au 
luat cuvîntul un mare număr de 
delegați, membri ai Direcțiunii 
P.S.I.. militanți ai partidului, 
care s-au referit la actuala criză 
politică prin care trece țara, la 
raporturile dintre forțele de 
stingă, la necesitatea definirii u- 
nei politici de alternativă la ac
tuala politică promovată de 
Partidul Democrât-Creștin.

Majoritatea vorbitorilor, prin
tre care Riccardo Lombardi, En- 
rico Manca, Vincenzo Balazamo, 
Nevoi Querci, Silvano Labriola,

in viata internațională
9

Cuvîntul delegatului român in Comitetul 

pentru Carta O.N.U.

La Națiunile Unite con
tinuă lucrările Comitetu
lui pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului 
zației, organism 
din 47 de state, 
care și România.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, delegatul român, Ioan 
Voicu, s-a referit la concepția 
generală care stă la baza pro-

organi- 
compus 
printre

DIZOLVAREA
CONVENȚIEI 

CONSTITUTIONALE 
NORD-IRLANDEZE

constituțională 
va fi dizolva- 

nopții de vineri 
— a declarat în 

Merlyn .

fișier
Ghana

Astăzi este ziua națio
nală a Ghanei. în urmă 
cu 19 ani, la 6 martie 
1957, Ghana — fosta co
lonie britanică „Coasta 
de Aur“ — și-a pro
clamat independența de 
stat.

o Situată pe coasta de vest 
a Africii centrale, Ghana se 
învecinează cu Volta Supe
rioară, Togo, Oceanul Atlan
tic -
de 
de 
de 
locuitori.

(Golful Guineii) și Coasta 
Fildeș, avînd o suprafață 
238 537 kmp și o populație 
aproximativ 10 milioane

y-

I

i

J
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• CINE A INVENTAT BUSOLA? Descoperirea unul baston 
de magnetită lung de 3,4 cm, care ar fi putut avea 10 cm 
în forma sa inițială, dă de gîndit unor arheologi că populații 
din Mexic utilizau poate busola cu 1000 ani î.e.n. • CARTO- 
TECA-AUTOMAT. Firma vest-germană „Zippell“ specializată în 
confecționarea de safeurl de diferite tipuri pentru păstrarea do
cumentelor secrete a construit un dulap care selecționează elec
tronic cartoteclle. Cartoteca sau dosarul se introduce într-unul 
din cele 25 mii de lăcașuri. Cînd avem nevoie să găsim ceea 
ce ne interesează este suficient să formăm pe panou o com
binație de cifre-cod și automatul scoate pe masa operatoru
lui in decurs de 2—3 secunde dosarul căutat « UN NOU AC
CELERATOR DE PARTICULE JAPONEZ. Laboratorul național 
de fizică din Japonia a anunțat că energia de 8 miliarde de 
electrovolți a putut fi atinsă în noul accelerator pus recent 
în funcțiune de acest laborator. Diametrul acceleratorului este 
de 10 metri • CAMIONUL „VOLVO-89“. Firma „Volvo" (Sue
dia) a lanșat de curînd un nou camion greu tip „89“ — des
tinat pentru transportul la distanță. Este fabricat atît cu două 
cît și cu trei osii și poate transporta încărcături pînă la 18 tone. 
Motorul Diesel cu turbocompresor, așezat sub cabina condu
cătorului, dezvoltă o putere de 230 CP. Cutia semiautomată de 
viteze permite conducătorului să aleagă ușor una din cele 16 
viteze, proiectarea rațională a aparatelor la bord șl scaunul 
care poate fi reglat reduc mult oboseala în timpul muncii la 
volan • POPULAȚIA S.U.A. Populația Statelor Unite se cifra, 
la 1 martie 1976, la 215 170 000 locuitori. Pe parcursul unui an, 
S.U.A. au înregistrat un spor, de populație de 1 711 000 locuitori 
• NOI SOIURI DE STRUGURI. Un grup de profesori de la Fa
cultatea de agronomie din Belgrad, conduși de prof. Lazar Avra
mov, au creat, în ultimii 20 de ani, noi varietăți de struguri, 
care au fost recunoscute de comisiile speciale din Iugoslavia. 
Printre acestea figurează soiuri rezistente la factorii externi și 
varietăți de struguri timpurii, avînd fiecare calități nutritive 
superioare. Dintre solurile obținute rețin atenția cele denumite 
„Biserka Rana“ și „Grolcanka" cu fructe albe lungi, „Beograd- 
ska Besemena“, cu aromă superioară, șl „Negotir.ski Rubin“. 
Alte noi varietăți de struguri superiori se află acum pe loturile 
experimentale.

4

i

i

i

4

SIMBĂTA, 6 MARTIE

PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o Idee: Ja
nos Bolyai. 10,30 Micul ecran... 
pentru cei mici (reluare). 11,00 Te- 
lecinemateca (reluare). 13,00 Por
tativ ’76. Revista muzicii ușoare.
13.35 Călușarul transilvănean. Re
portaj de la cea de a Vl-a ediție 
a Festivalului călușarului transil
vănean. 13.45 „O, mamă, dulce 
mamă!“ Emisiune închinată evo
cării figurii mamei în literatura 
română clasică și contemporană.
14.35 „Pentru fiecare primăvară“. 
Documentar artistic. 15,00 Desene 
animate. 15,15 Caleidoscop cultu
ral-artistic. 15,35 Club T. La în
treprinderea Vulcan. 16,30 Muzică 
populară. 16,55 Derbiul „Turneul 
celor 5 națiuni“ la rugbi: Țara 
Galilor—Franța. Transmisiune di
rectă de la Cardiff. 18,35 Cîntece 
de dragoste. Film documentar. 
18,45 Inscripții la vîrsta țării. Emi
siune muzical-llterară. 19,05 6 Mar
tie 1945. Documentar TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teleenciclopedia. 20,45 Publicitate. 
20,50 Film serial: „Kojak“. 21.40 
24 de ore. Săptămîna sportivă. 
22,00 Cîntăm pentru voi. Emisiu
ne concurs de muzică ușoară.

DUMINICA, 7 MARTIE

PROGRAMUL I

8,30 — Avanpremiera zilei: 8,40
— Tot înainte !; 9,35 — Film se
rial pentru copii: Daktari ; 10,00
— Viața satului; 11,15 — Aventura 
cunoașterii: 11,45 — Bucuriile mu
zicii; 12,30 — De strajă patriei; 
13,00 — Telex: 13,05 — Album du-

minical; 16,35 — Film serial. As
censiunea omului. Ultimul episod: 
„Un univers într-un univers“;
17.40 — Cel mal bun continuă !;
18.40 — Maestra și ucenicele el. 
Reportaj; 19,00 — Micul ecran... 
pentru cei mici !; 19,30 — Tele
jurnal. Comentariul săptămînil; 
20.00 — Baladă pentru acest pă- 
mînt. Calafat — 1877; 20,20 — Pu
blicitate; 20,25 — Film artistic: 
Lăcustele; 21,35 — Mozaic muzi- 
cal-coregraflc; 22,00 — 24 de ore; 
22,10 — Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11.30- —• Matineu simfonic; 
20,00 — Eroi îndrăgiți de copii; 
20,20 — Ora melomanului; 21,20 — 
Arta plastică; 21,40 — Film serial: 
Kojak.

LUNI, 8 MARTIE

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală; 16,30 — E- 
misiune . înliiȚiba, maghiară; 19,00 
— publicitate;. 19105 — Damasc. 
Film documentar; 19,20 — 1'001 de 
seri; 19,30 — Telejurnal: -20.00 — 
Omagiu. Emisiune dedicată. zilei 
de 8 Martie; 20,25 — Laudă <v.ouă, 
femei ale acestui pămînt însorit. 
Emisiune . iiterar-muzical-coregra- 
fică: 20.55 —. Colocvii contempora
ne; 21,20 — Roman foileton:
Forsyte Saga. Episodul XI.' „Pin- 
za de păianjen“; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,00 — Telex; 17.05 — Viața unei 
femei: Reportaj TV; 17,25 — Cîn
tece și jocuri populare româ

nești; 17,50 — Film artistic: Re
nul alb; 18,55 — Publicitate; 19.00 
— Pleacă iarna albă. Album co
ral; 19,20 — 1001 de seri; 19,30 — 
Telejurnal; 20,00 — Film serial 
pentru copii: Daktari (reluare); 
20,25 — Biblioteca pentru toți. 
Pavel Dan; 21,10 — Telex; 21,15 — 
Tinerețea unei tinere industrii;

„Convenția 
nord-irlandeză 
tă la miezul 
spre sîmbătă“ 
Camera Comunelor 
Rees, secretai* de stat pentru 
Irlanda de Nord. După cum a 
precizat vorbitorul, aceasta se 
datorește faptului că în cele 10 
luni de exiștență Convenția, con
stituțională a eșuat in misiunea 
ce i-a fost încredințată, și anii- 
me, de a găsi o formulă de gu
vernare a provinciei acceptabilă 
atît majorității protestante cit 
și minorității catolice. Ca ur
mare, Irlanda de Nord va con
tinua să fie condusă de guver- . 
nul de la Londra, prin secreta
rul de stat care va fi membru 
al cabinetului britanic. Merlyn 
Rees a precizat că exercitarea, 
puterii executive de către gu
vernul de la Londra in Irlanda 
de Nord va fi „fermă, echitabi
lă și pozitivă“, ținîndu-se sea
ma de interesele întregii popu
lații. Vorbitorul a menționat în 
continuare că nimeni nu trebuie 
„să se aștepte la noi inițiative“ 
privitoare la Irlanda de Nord în 
viitorul apropiat, deoarece „nu 
există o .soluție rapidă“.

Evoluția situației din Ulster 
a format, printre alte probleme, 
obiectul discuțiilor purtate vi
neri la Londra de prim-miniștrii 
Marii Britanii, Harold Wilson, 
și Republicii Irlanda, Liam Cos- 
grave. Atît în capitala britanică, 
cit și la Dublin și Belfast, se 
exprima temerea că eșecul Con
venției constituționale ar putea 
duce la o intensificare a violen
țelor. Joi, la Londra, s-au pro
dus trei explozii. De asemenea, 
în Irlanda de Nord au survenit 
o serie de noi incidente.

punerilor prezentate de România 
la O.N.U. în 1975, in legătură cu 
îmbunătățirea și democratizarea 
activității organizației și în
tărirea rolului ei în viața in
ternațională. El a arătat, între 
altele, că propunerile României 
pornesc de la o realitate obiec
tivă, și anume aceea că omeni
rea se găsește în pragul unei ere 
noi, pregătită de marile procese 
care au avut loc în societatea 
contemporană și care au modi
ficat configurația politică a lu
mii. Pe scena internațională se 
desfășoară lupta pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte. în acest context, popoa
rele așteaptă 
țiuni menite 
instaurarea 
mondiale, la 
relații de prietenie, colaborare, 
încredere și respect reciproc în
tre state, care să asigure fiecă
rei națiuni dreptul la dezvoltare 
liberă, la adăpost de orice ame
nințare din afară.

în acțastă ordine de idei, vor
bitorul ‘a precizat că propune
rile României privind îmbună
tățirea Cartei O.N.U. se înteme
iază pe necesitatea ca aceasta să 
corespundă pe deplin noilor 
condiții ale vieții internaționale, 
aspirațiilor și voinței popoare
lor.

Referindu-se la faptul că și 
alte delegații au manifestat in
teres față de tema reglemen
tarii pașnice a divergențelor, de
legatul român a subliniat im
portanța creării condițiilor pen
tru sporirea 
în capacitatea O.N.U. de 
ționa in domeniul mer 
păcii și securității 
nale, pentru a transforma în re
gulă generală folosirea de către 
statele membre a cadrului ofe
rit de organizație pentru solu
ționarea diferendelor. El a evi
dențiat, totodată, faptul că or
ganizația trebuie să ia măsuri 
care să grăbească procesul de 
codificare a principiilor și nor
melor privind soluționarea paș
nică a diferendelor, care să a- 
sigure o funcționare eficientă a 
căilor și mijloacelor de regle
mentare pașnică.

în cadrul grupului de lucru, 
înființat printr-o hotărîre luată 
prin consens de comitet și des
chis participării tuturor mem
brilor acestuia, delegatul țării 
noastre a dezvoltat propunerea 
făcută de România vizînd ela
borarea și adoptarea în cadrul 
O.N.U. a unui cod de conduită 
cu caracter universal. în care să 
fie statuate drepturile și îndato
ririle fundamentale ale statelor.

de la O.N.U. ac- 
să contribuie la 
unei noi ordini 
statornicirea unor

increderii statelor 
' ! a ac- 

menținerii 
internațio-

(meci de baraj pentru calificarea 
în turneul olimpic). rezumat în
registrat; 18,25 — Cîntă Elisabeta 
Moldoveanu-Nestor; 18,40 — Tele- 
glob. Franța — itinerar estic: 19,00 
Laudă materiei; 19,20 — 1001 de 
seri; 19,30 — Telejurnal; 20,00 — 
Cît de întîmplătoare' este viața 
întîmplătoare; 20,35 — Seară de

SAPTAMINA ÎV
(6 — 12 MARTIE 1976)

21,35 — Bulgaria cunoscută și ne-
■ cunoscută.; ! 22^05 — Seară de ro- 

nianțe. ' . •

MARȚI, 9 MARTIE

PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală.; 40.00 — Ti 
; n.erețea. unei ■„tinere industrii. Re- 
: portaj TV; 40,20 — Irina Loghin, 

interpretă a cîntecului muntenesc; 
10,35 — Film artistic : Vîrtejuri de 
primăvară (-reluare); 12,00 — Te
lex; 16,00 — Teleșcoală ; 16,30 — 
Curs de limbă franceză; 17,00 — 
Telex: 17,05 — Pentru sănătatea 
dv.; 17,15 — Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură; 17,45 — 
Handbal masculin: R.D.G.—R.F.G.

teatru. Ciclul Oameni ai zilelor 
npastre. .Șeful. sectorului suflete 
d-e Al. Mirodan; 22,10 ~ '24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Film serial* :* Serv.anții 
culegătorului de mine. Episodul 
III; 21.00 — Tezaur ide, cintec ro
mânesc; 21,20 — Telex; 2H25 — 
Spectacolul lumii (Vil): 21,45 — 
Aventura cunoașterii; 22.15 Intîl- 
riire cu opereta modernă.

MIERCURI, 10 MARTIE

PROGRAMUL I

9,00 —. Teleșcoală; 10,00 — Ma
estra și ucenicele el. Reportaj TV;

10.20 — Baladă pentru acest pă
mînt. Calafat — 1877; 10.40 — Ve
tre folclorice — Harghita; 11,10 — 
Teatru scurt. Appasionata de Mir- 
cea Enescu; 12,0O — Telex; 16,00
— Teleșcoală; 16,30 — Curs de 
limba rusă; 17,00 — Telex; 17,05
— Din lumea plantelor și anima
lelor; 17,25 — Ateneu popular TV; 
17,55 — Arta plastică; 18,25 — Tra
gerea pronoexpres; 18,35 — Un disc 
pe 625 de linii: 18,55 — Tribuna 
TV; 19.20 — 1001 de seri: 19,30 — 
Telejurnal; 20,00 — Revista econo
mică TV; 20,35 — Publicitate; 
20,40 — Telecinemateca; 22,10 — 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — Studio ’76... în vizită la 
casa de cultură a studenților 
..Grigore Preoteasa“; 20,20 — Te- 
lerama; 20,50 — Telex; 20,55 — 
Bucuroși de oaspeți... la Ploiești 
(II); 21,40 —- Roman foileton:
Forsyte Saga (reluare).

JOI, 11 MARTIE

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală; 16,30 — Curs 
de limbă germană; 17,00 — Telex;. 
17.05 — Din țările socialiste; 17,15
— Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală; 17,35 — La volan. E- 
misiune pentru conducătorii auto; 
17,45 — Pentru timpul dv. liber; 
18,00 — Atenție la... neatenție !;
18.20 — Enciclopedie pentru tine
ret; 18,40 — Dans și muzică în 
interpretarea grupului academic 
de dansuri din Ribatejo (Portuga
lia); 18,50 — Univers științific;
19.20 — 1001 de seri; 19,30 — Te
lejurnal; 20,00 — Ciclul Bach —
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• Istoria acestui popor 
consemnează existenta, in 
secolul al XIII-lea, a tribu
rilor Fante, Asanti și Twi, 
unite in anii 1697—1730 intr-o 
puternică confederație cu ca
pitala la Kuwasi. în 1471 lito
ralul ghanez este desco
perit dc portughezi, 
îl denumesc 
Aur“, iar în 
rea Britanie 
colonie engleză, 
ghanez opune, în secolul 
XlX-lea, o indirjită rezisten
ță, în perioada 1805—1896 
desfășurindu-se șapte războa
ie. După 1945, mișcarea de 
eliberare națională din aceas
tă țară cunoaște o puternică 
afirmare și, ca urmare, în 
1954 Ghana obține autonomia 
internă, iar la 6 martie 1957 
își proclamă independența.

care 
de 

Ma- 
proclamă 

Poporul 
al

„Coasta 
1874

o

• Economia țării a cunos
cut, in anii care au trecut de 
atunci, transformări impor
tante. Investițiile făcute in 
agricultură au dus la dezvol
tarea acestui important sec
tor. Au fost extinse supra
fețele cultivate și diversifi
cată producția agricolă. Cli
ma tropicală (caldă si ume
dă) favorizează producția de 
cacao, Ghana definind primul 
loc în lume Ia exportul aces
tui produs. Prospecțiunile 
efectuate recent au dus la 
descoperirea unor importante 
zăcăminte de bauxită, ce vor 
fi prelucrate superior cu aju
torul energiei electrice furni
zate de hidrocentrala de la 
Akossombo. Această cetate a 
electricității ghaneze alimen
tează cu energie capitala ță
rii. Acera, precum și centrele 
industriale Tema, Kiimasi, 
Takoradi. Barajul hidrocen
tralei de la Akossombo. dc 
pe Volta, va permite darea in 
circuitul agricol a unei supra
fețe de 20 de mii ha.

• Poporul român urmăreș
te cu interes și caldă simpa
tie eforturile depuse de po
porul ghanez pentru dezvol
tarea eeonomico-soeială și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale poporului, 
pentru apărarea si consoli
darea independenței națio
nale. între România si Gha
na s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare pe 
multiple planuri, pe baza de
plinei egalități în drepturi, a 
stimei și respectului reciproc. 
Aceste relații cunosc o evo
luție ascendentă, in interesul 
celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării interna
ționale.

. G. S.

Beethoven — Brahms: 20,40 — Me
ridiane; 21,05 — Fără cuvinte...; 
21,20 — Publicitate; 21.25 — Ma
gazin cultural-artistic; 22,10 — 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — Ciclul Bach — Beetho
ven — Brahms: 22,00 — Pagini de 
umor: Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea.

VINERI, 12 MARTIE

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală: 16,30 — Curs 
de limbă engleză (nivel mediu); 
17,00 — Emisiune în limba ger
mană; 18,45 — Tragerea loto; 18,55
— „Trofeul Carpați“ la handbal
masculin: România — Bulgaria
(repriza a II-a). Transmisiune di
rectă de la Baia Mare; 19,20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20.00 — Teleobiectiv; 20,20 — Pu
blicitate; 20,25 — Film artistic. 
Proprietarii; 21,55 — Recital Nina 
Simone; 22 10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 — Telex; 17,05 — Cît de 
întîmplătoare este viața întîmplă
toare — anchetă (reluare); 17.45
— Desene animate; 18,05 — Tineri 
soliști de muzică populară; 18.20
— Amintirile Bosforului: 18,40 — 
Spectacol Vasile Alecsandri ; 19,00
— Filme documentare; 19.20 — 1001 
de seri: 19,30 — Telejurnal ; 20.00
— Cîntă corul bărbătesc „Dumi
tru Chiriac“ al Palatului culturii 
Pitești; 20.15 — Viața economică 
a Capitalei; 20.35 — Telex; 20,40
— Teatru liric TV.

40 362

I


