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Președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile

de acreditare a ambasadorului Kuweitului
în ziua de 3 martie a.c., la Pala

tul Consiliului de Stat, a avut 
loc ceremonia primirii de că

tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a scrisorilor de acredita

re în țara noastră a ambasadorului 
statului Kuweit, Aii Zaharia Al- 
Ansari. (Cuvlntărlle rostite în 
pagina a V-a).
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SARCINILOR ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R.

f ÎN CIT TIMP AJUNG LA „MAJORAT" TINE!» UNITĂȚI PRODUCTIVE ?

ATIMIREA PARAMETRILOR PROIECTAT! 
poate fi șî trebui® accelerată

în cadrul amplei analize a reali
zărilor din anul 1974, efectuate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în ședința din 6 februarie 
a.c., s-a subliniat că unul din o- 
biectivele importante, spre care se 
cer orientate eforturi susținute în 
vederea îndeplinirii cu succes a 
planului pe acest an, il constituie 
atingerea cu maximă rapiditate a 
parametrilor proiectați la noile ca
pacități de producție Intrate în 
funcțiune. încadrarea acestora, in 
termene cit mai scurte, în indicato
rii prevăzuți are o importanță deo
sebită pentru creșterea eficienței 
investițiilor ; se creează astfel po
sibilitatea realizării producției și 
beneficiilor în ritmul prevăzut, sa
tisfacerea la momentul oportun sau 
mai devreme a unor necesități con
crete ale economiei naționale, po
trivit cerințelor realizării cincina
lului inainle de termen.

Un studiu efectuat, nu de mult, 
de organele Băncii de Investi
ții și Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe re
levă că Ia majoritatea obiective
lor și capacităților de producție 
importante intrate in funcțiune în 
ultimii doi ani parametrii din pro
iecte au fost realizați Ia timp sau 
chiar mai devreme. La cîteva zeci 
dintre acestea insă durata atin
gerii indicatorilor proiectați a fost 
depășită, fără să se întrevadă posi
bilitatea realizării lor cu certitu
dine intr-un timp scurt.

Desigur că răspunderea principală 
directă pentru realizarea neintir- 
ziată a parametrilor proiectați re
vine conducerilor și specialiștilor 
din noile unități, organizațiilor de 
partid, în calitatea lor de factor 
politic conducător al colectivelor de 
muncă. Practica din numeroase în
treprinderi demonstrează că atunci 
cind cadrele de conducere, organi
zațiile de partid au acționat cu răs
pundere și fermitate in vederea 
pregătirii profesionale a muncitori
lor, „sudării" tinerelor colective, 
Întronării din prima zi de produc
ție a unui climat de exigență co
munistă, muncitorească, de ordine 
și disciplină In muncă, rezultatele 
pe planul realizării rapide a para
metrilor proiectați au fost fruc
tuoase.

Să ne oprim, pe scurt, asupra ex
perienței colectivului de muncitori 

și specialiști din cadrul noii instala
ții de acid fosforic, aparținind Com
binatului de îngrășăminte chimice 
din Năvodari. încă din primele zile 
de funcționare a acestei instalații, 
colectivul a fost confruntat ' cu 
o serie de greutăți neașteptate. 
O dată depistate neajunsurile, or
ganizația de partid și conducerea 
combinatului au trecut la acțiune ; 
s-au inițiat cursuri de calificare și 
ridicare a calificării, s-a introdus 
un regim riguros de exploatare și 
întreținere a utilajelor, mergin- 
du-se pină la revizia lor zilnică, 
s-au luat măsuri imediate de îm
bunătățire a calității reparațiilor, 
de asigurare a pieselor de schimb 
necesare. Rezultatele ? La scurt 
timp parametrii proiectați au fost 
depășiți, iar acum instalația func
ționează constant în acest regim. 
Cum se vede, măsurile aplicate nu 
conțin nimic deosebit, sint măsuri 
practice, care țin, in ultimă instanță, 
de oameni, de responsabilitatea și 
spiritul lor gospodăresc.

Nimic nu oprește colectivele al
tor unități să preia și să generali
zeze acest stil de muncă, să-i acor
de însemnătatea cuvenită, să-1 per
manentizeze în activitatea lor. A- 
vem 'în vedere, în primul rind, co- 
lectivdle noilor capacități de la Fa
brica de geamuri din Buzău, între
prinderea metalurgică din Iași, 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Valea Călugărească ș.a., 
care nici acum — la mult timp 
după expirarea datelor de atingere 
a parametrilor proiectați — nu reu
șesc să se încadreze intr-o activi
tate normală de producție.

Cauzele nerealizării la vreme a 
indicatorilor proiectați sînt, desi
gur, diferite : la întreprinderea de 
produse cărbunoase din Slatina, de 
pildă, nu s-a instaurat încă un te
meinic spirit gospodăreso și, de 
aceea, se depășesc consumurile 
specifice la materia primă și ener
gie : la laminorul de șase țoii a] 
întreprinderii bucureștene „Repu
blica", multe greutăți provin dato
rită nefinalizării unor lucrări de 
investiții. Se acuză, alteori, carac
terul neomogen și insuficienta ex
periență a unor colective de mun
că, sub motivul că abia s-au con
stituit. Aceste dificultăți, evident 
temporare, vizează, în esență, pregă
tirea și calificarea cadrelor, dis

ciplina în muncă și, chiar, pro
bleme esențiale ale organizării pro
ducției și muncii. Cine are datoria 
de a acționa nemijlocit in vederea 
consolidării economice a noilor 
unități, dacă nu chiar conducerile 
acestora, organizațiile de partid 
respective ? Lor lo revine ca sar
cină politică „numărul unu" obli
gația de a acționa, prin toate mij
loacele de care dispun, pentru în
rădăcinarea unui spirit de înaltă 
disciplină, a ordinii și răspunderii 
in munca de zi cu zi a fiecărui lu
crător.

Nu pot fi absolvite de răspun
dere, pentru tergiversarea realiză
rii indicatorilor din proiecte în li
nele unități, nici centralele și nici 
ministerele lor de resort. Cu un 
timp în urmă, la instalațiile de în
grășăminte complexe din cadrul 
Combinatului chimic din Turnu- 
Măgurele, la aceea de izotriazodon 
de la Combinatul petrochimic Pi
tești, la trăgătoria de bare de la 
uzina „Oțelul roșu'* a fost stabilită, 
in comun de către ministere, cen
trale și întreprinderile respective 
— așa cum a indicat conducerea 
partidului — o serie de măsuri con
crete. Din păcate, multe din mă
surile stabilite au rămas în
scrise numai pe hîrtie, iar ca
pacitățile menționate continuă să 
funcționeze sub - prevederi. Sub
aprecierea, in centrală sau mi
nister, a importanței sprijinului 
concret si direct ce trebuie acordat 
acestor intreprinderl în perioada lor 
de maturizare iși găsește expresie 
în insuficienta înțelegere a faptu
lui că aceasta impune prezența ne
mijlocită a specialiștilor din centra
le si ministere în aceste unități, 
pină la soluționarea deplină a pro
blemelor.

Există în Industria noastră sute 
și sute de. colective de muncă cu 
o bogată experiență. în același 
timp, în fiecare an iau naș
tere zeci și sute de tinere co
lective industriale . noi. De aceea 
credem că ar fi de uri real 
folos ca între aceste unități să se 
organizeze un larg schimb de expe
riență, ca prin grija ministerelor 
și centralelor să se inițieze măsura 
ca fiecare unitate mai veche să a- 
corde un ajutor direct unui colec
tiv nou format, pină la maturiza
rea tehnico-economică.

Martie, cu soare și ghiocei (ieri, in 
grâdina Clșmigiu)

Un nou obiectiv 
pe platforma 

Combinatului siderurgic 
din Galați

GALAȚI (Corespondentul 
„Scinteii", Dan Plăeșu). — Luni, 
3 martie, a intrat în funcțiune, 
secția de. sinterizare a dolomi- 
tei, un nou obiectiv al Combi
natului siderurgic de la Galați. 
Această secție, cu o capacitate 
anuală de 40 000 tone dolomită 
sinterizată, a fost construită de 
întreprinderea de construcții și, 
montaje siderurgice Galați, cu 
utilaje fabricate în țară. Secția 
de sinterizare a dolomitei con
stituie o premieră 1» combinatul 
siderurgic gălățean, ea urmind 
să aibă un rol important in 
funcționarea capacităților de la 
oțelăriile combinatului, la rea
lizarea producțiilor de oțel pre
văzute. De remarcat că această 
secție este cea dintîi capacitate 
intrată în funcțiune la Combi
natul siderurgic din Galați în 
acest an.

Exigența, criteriu al 
responsabilității comuniste
La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Ștefan MOCUȚA, 

prlm-secretar al Comitetului |udețean Cluj al P.C.R.

— Industria Județului Cluj a 
realizat și depășit planul pe fi
nul 1974, dind o producție in
dustrială globală suplimentară 
de 471 milioane lei, mai mult 
decit dublul angajamentului 
luat. Prin înfăptuirea prevede
rilor pe 1975 va spori avansul 
in realizarea actualului cincinal 
înainte de termen. Cum acțio
nează organizațiile de partid 
pentru soluționarea problemelor 
concrete care se pun in pre
zent ?

— Intr-o recentă plenară a comi
tetului județean de partid s-a apre
ciat că organizațiile de partid acțio
nează in acest an cu rigurozitate 
prin măsuri organizatorice și politi
co-educative pentru realizarea sarci
nilor economice. Aceasta se reflectă 
de altfel și in rezultatele lunii ianua
rie, care au consemnat îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan de că
tre toate întreprinderile din județ; 10 
întreprinderi au și raportat încheie
rea cincinalului, iar din datele pre
liminare rezultă că cel puțin alte 20 
de unități economice il vor încheia 
în mai puțin de patru ani și jumăta
te ; cit privește exportul, industria 
Clujului și-a onorat în întregime 
sarcinile prevăzute pentru cincinal 
în ziua de 14 februarie crt.

Pornind de la faptul că sarcinile 
sporite ce revin județului în 1975 și 
in următorii ani presupun an
gajarea creatoare a întregii ener
gii și priceperi a maselor de oa
meni ai muncii, comitetul județean 
de partid a pus in fața organizați
ilor de partid, ca obiectivul nr. 1, 
dezvoltarea răspunderii comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, pentru 
mai buna utilizare a capacităților de 
producție, pe seama cărora se va ob
ține cea mai; mare parte a Sporului 
de producție din acest an. Recent, 
s-a încheiat chiar o acțiune complexă 
de studiere și îndrumare, întreprinsă 
într-un mare număr de unități indus
triale de un colectiv de specialiști, cu 
privire la modul de folosire a capa
cităților și suprafețelor de producție. 
Concluziile vor fi analizate în biroul 
comitetului județean de partid, în 

vederea ridicării indicelui de utilizare 
la minimum 86.1a sută.

Ar putea fi citate, desigur, nume
roase acțiuni politico-educative, ini
țiative ale organizațiilor de partid, 
care contribuie la crearea unei 
gîndiri economice, de producător și 
proprietar al mijloacelor de produc
ție, de înaltă răspundere față de bu
nul mers al activității economice șl 
creșterea eficienței ei. Este însă 
limpede pentru noi că rezulta
tele obținute pînă acum hu se ridi
că la nivelul posibilităților de care 
dispunem. De aceea, am îndrumat or
ganizațiile de partid să asigure pre
gătirea temeinică a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii, să 
valorifice, printr-o muncă poli
tică bine condusă, toată aceasță 
perioadă, în vederea găsirii ce
lor mai bune soluții pentru în
lăturarea lipsurilor existente, pen
tru evidențierea unor noi sur
se de creștere a producției și produc
tivității muncii, de îmbunătățire a 
calității produselor și reducere a cos
turilor de fabricație.

Cit privește agricultura, strădania 
organizației județene de partid se 
îndreaptă în aceste zile spre aplica
rea în practică a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea activului de partid si de 
stat din agricultură. Sprijinim îndea
proape organizațiile de partid din 
comune pentru crearea unui climat 
gospodăresc, propice folosirii rațio
nale a pămîntului. amplasării judi
cioase a culturilor, asigurării semin
țelor din soiuri și hibrizi pro
ductivi. executării lucrărilor de sezon 
Ia timp si cu respectarea întocmai a 
tehnologiilor. Sînt în curs de elabo
rare programe de îmbunătățiri fun
ciare, ce vor fi supuse unor dezba
teri largi cu toți locuitorii satelor, 
membri și nemembri de partid, spre 
a convinge țărănimea de importanta 
acestor lucrări. în multe locuri. Ia 
Aghireș, Valea Hășdății, Topei ori 
Așchileu au și început acțiuni de 
masă care materializează aceste pro
grame.

— Cum este urmărită crește
rea rolului organizațiilor de 

partid din unitățile economice 
pentru bunul mers al produc
ției ?

— Din capul locului se iinpune o 
precizare : încetățenind în întreaga 
activitate principiul muncii si condu
cerii colective, legătura permanentă, 
nemijlocită cu masele, căutind, conti
nuu noi forme și metode de investi
gare și cunoaștere a realităților, preo- 
cupindu-ne de o cit mai judicioasă 
repartizare a sarcinilor si forțelor, de 
îndeplinirea riguroasă a hotăririlor, 
ne străduim să generalizăm metodele 
bune, eficiente în toate organiza
țiile. In același timp, organizația 
noastră județeană, cele municipale și 
orășenești sprijină organizațiile de 
partid să folosească mereti mai efi
cient mijloacele muncii politico-edu
cative, incit fiecare comunist, fie
care om al muncii să devină un mi
litant tot mai activ pentru Îndepli
nirea obiectivelor trasate de partid.

Aș apela la un exemplu concludent 
pentru forța de influențare a muncii 
de partid, pentru ceea ce înseamnă 
creșterea conștiinței socialiste. In 
preajma Congresului, din inițiativa 
comuniștilor de la „Industria sîrmei" 
din Cîmpia Turzii, a fost lansată ini
țiativa „Fiecare lucrător să realizeze 
zilnic o producție suplimentară de 
60 lei". însușită de către întregul 
colectiv, ea a dus la obținerea, in 
numai patru luni de zile, a unei pro
ducții suplimentare echivalente cu 
cea obținută in toate cele 8 luni 
anterioare. Valoarea mobilizatoare și 
educativă a inițiativei este bine în
țeleasă de organizațiile de partid, 
care o extinde în mod sistematic, 
populârizînd rezultatele la gazetele de 
perete, la stațiile de radioamplificare 
și, mai ales, prin munca de la om la 
om a agitatorilor. In momentul de 
față, colective de activiști și spe
cialiști îndrumă munca politico-edu- 
cativă în sprijinul producției, ajută, 
concomitent, soluționarea unor pro
bleme concrete, la combinatul de 
celuloză și hîrtie, întreprinderea 
de produse refractare din Dej, 
întreprinderea de materiale de 
construcții și finisaje din Turda 
și altele. Secretariatul Comitetu-

Convorbiro consemnata de 
Alexandra MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a Ii-a)

Manifestul Frontului Unității Sncialiste cheamă:
Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a realiza cu succes preve

derile de creștere a producției agricole, sporind contribuția agriculturii la 
dezvoltarea generală a economiei naționale, la buna aprovizionare a popula

ției, la ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

Frontul Unității Socialiste vă cheamă să folosiți cit mai bine pămîntul și 
mijloacele tehnice moderne cu care este dotată agricultura noastră, pentru 
a obține producții tot mai bogate!

umaime
19 7 5

Țărani, nuntit ori, tehnicieni și ingineri din agricultură!

Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 
votați pentru o agricultură modernă, bazată pe cele 
mai noi cuceriri ale științei, pentru propășirea 
și înflorirea satelor, pentru prosperitatea întregii țări!

03: ' PENTRU 0 AGRICULTURĂ MODERNĂ, INTENSIVĂ
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Am fost la fața locului 
și fața locului emana o mi- 
rabllă energie, hrănindu-și 
rugurile splendidei sale 
autodeveniri 1 exclam in 
minele meu, abia reîntors 
din nordul transilvan, spa
țiul tuturor campaniilor 
mele de a mă redescoperi, 
de a mă contamina de noua 
energie ce îmi trebuie ar
borelui caracterologic, în
tinerind simțurile, însănă
toșind mintea, iluminind 
cîmpiile spiritului, prin 
care aleargă fără buiestru 
toți caii cu corn în frunte 
ai rostirilor mele de țară 
și pentru țară. Exercițiul 
nu-i de fel egolatru, din 
contră : nu te poți umple 
cu adevărat de pulsul pa
triei, de orizonturile și vo
ința ei fără a avea un a- 
nume punct de sprijin, cel 
mai adesea vatra de baști
nă, in care să stai înfipt — 
un electrod de conștiință și 
largă viziune — comuni- 
cind cu întregul și strigirid 
adevărurile acestuia in au
zul Întregii nații. Trudă 
anteică, trebuitoare ca ae
rul și apa. o reîntoarcere 
la rădăcini, Ia prospețimea 
izvorului ce Irumpe din 
solul cu miracole. Ori, alt
fel spus : eu văd cel mal 
bine patria din promonto
riul slăvit al baștinei, care
este nordul maramureșean.

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țarii

Un golf mitologic al sigu
rei și necontenitei regăsiri, 
locul de unde nava mea 
pleacă zilnic în patrie, pîn- 
tecele' care’ zilnic mă naște 
în slujirea cetății, a rostu
rilor sale supreme.

Voiajul a fost eminamen-

șor. Am făcut-o cum am 
știut mai bine, martori imi 
sint Gutiiul, Țibleșul, Pie
trosul. Prislopul, dalbi stră- 
jeri cu creștet nins, care 
ne-au privit tot timpul in 
pagină și in suflet, potopin- 
du-ne cu lumina lor de mag-

rii : țărani, studenți, das
căli, medici și ingineri de 
țară, activiști ’ de partid, 
pruncuți de virsta pionie- 
riei, butinari, meșteșugari, 
temei. O veritabilă convor
bire cu țara și cu noi în
șine, cu destinul și țelurile

£ primăvară in oameni, 
în cuget, in simțiri

însemnări de POP Simion

te civic, deși fapta pe care 
o îndeplineam noi, cei zece 
scriitori-pelegrini, era una 
de breaslă ; să rostim 
in satele de pe Iza, Mara 
și Vișeu adevărul patriei 
socialiste, așa cum trans
pare acesta in poemă și 
verb povestitor, spre a îm
bucura mintea și inima, 
sufletul oamenilor, așa cum 
se cuvine în luminosul prag 
al alegerilor de la 9 mărți-

nezfu. Din șezătorile noas
tre literare am zărit tot 
timpul munții aceșlia. iar 
omenia dialogului înjghe
bat avea puritatea, candoa
rea și energica demnitate a 
piscurilor alb-scînteietoare 
care ne însoțeau patern. S-a 
întîmplat astfel nu neapărat 
datorită nouă, pe cit ome
niei și spiritului nou care 
au populat ambiantele tu
turor întilnirilor cu cltito-

pentru care ne cheltuim. 
Poezia ca patrie și patria 
ca poezie 1 cum spunea un 
tînăr cărturar maramure
șean, ciceronele nostru in 
numita drumeție, definind 
exact termenii ecuației in- 
lăuntrul căreia ne mișcăm.

Ținut-ați vreodată in 
palmă o floare de mină, 
cuib de lumini din care se 
revarsă — in reverberate 
poliedril — toată străluci-

rea lumii, venind în casca
de cristaline direct din bez
na și niciundele pămintu- 
lui 1 I Este metafora călă
toriei mele : ceea ce am 
văzut, auzit, înțeles, simțit, 
cugetat s-a așternut în fața 
mea asemeni mineralogiei 
subpămîntene, acele vaste 
și imprevizibile pajiști de 
flori de mină. Fețele re
alității pe care o traversam 
oră de oră, șezătoare cu șe
zătoare, zi cu zi, popas cu 
popas, se structurau ase
meni miraculoasei flori cu 
petale diamantine, ce ard 
curcubeic, in culori mereu 
altele. Să numesc unghiuri 
și fețe ale realității trăite 
și înțelese în împrejurările 
evocate. Cum curge carnea 
albă a pădurilor în case și 
puzderia de obiecte, pe 
măsura culturii lemnului 
pe care nordul de țară o 
onorează statornic și o bi
nemerită ; cum smulg mi
nerii. asemeni unor chi
rurgi. vinele de aur, de ar
gint. de aramă șl de plumb 
din trupul mastodontic al 
munților ; ce spun porțile 
voievodale, venind . din 
Bogdan și Dragoș : ce-i de 
tăcut cu albastrele pășuni 
alpine, ca acestea să fie 
inundate de „bruna de Ma-
(Continuare în pag. a V-a)

. FILMUL ROMANESC, 
film al contemporaneității
Ritmul dezvoltării cinematografiei 

noastre — se știe — nu a fost întot
deauna la fel de alert. Ca orice orga
nism viu. filmul românesc a cunos
cut boli ale copilăriei, dificultăți de 
creștere, frămintări de adolescență, 
dar drumul a fost o linie care, mai 
repede sau mai puțin repede, cu por
țiuni de excesivă modestie și cu cî
teva puncte de strălucire antologică, 
a. mers întotdeauna în sus.

Azi este clar, este din ce în 
ce mai clar că „maturitatea" 
încetează să fie pentru filmul 
românesc doar un cuvînt frumos. 
Cu siguranță, ar fi nedrept să privim 
actuala și foarte dorita avalanșă de 
premiere românești numai sub unghiul 
cantității, deși este de la sine înțe
les. că latura cantitativă nu ne poate 
lăsa indiferenți. . Cit mai multe 
bilete vindute înseamnă cit mai 
mulți spectatori, care s-au întilnit 
cu mesajul de 'idei si de emoții al 
unei pelicule.

Pe de altă parte este Iarăși evident 
că producții multe nu înseamnă în 
mod automat producții bune. Dar în
seamnă o largă stare de laborioasă 
trepidație. Condiția ideală «non mul
ta sed multum» este confruntată cu 
o condiție reală. Această condiție 
reală confirmă strălucit hotărîrea 
luată la cel mai înalt nivel de a se spori

In mod considerabil numărul lung- 
metrajelor. Creșterea aceasta nu a 
însemnat, nu putea să însemne, doar 
o creștere cantitativă.

Ciștigul merită să fie considerat 
sub mai multe aspecte, dar, poate, în 
primul rind, din perspectiva unui pro
ces de maturizare, care nu a început, 
firește, nici de ieri, nici de alaltăieri, 
dar se manifestă din plin în acest în
ceput de' ari cinematografic. Este, 
cred, răspunsul concludent dat de 
cinematografie îndemnurilor formu
late de secretarul general al partidu
lui în cadrul întilnirilor sale cu crea
torii de filme. Sensul acestor îndru
mări — filme mai multe, filme mai 
bune, filme cu o reală, forță de mo
delare a conștiințelor — accentuat și 
de documentele Congresului al XI- 
lea. angajează responsabilitatea tutu
ror cineaștilor si a fiecăruia în parte. 
Acesta este si sensul în care cred că 
trebuie să Înțelegem faptul că în 
mai puțin de două luni s-au suc
cedat filme ca „Zidul", „Actorul și 
sălbaticii", „Ilustrate cu flori de 
cîmp". „Filip cel bun".

Această succesiune înseamnă, neîn
doios, nu numai un moment de vîrf. 
ci. credem, cel mai semnificativ mo
ment de virf atins în aproape trei 
decenii. Acest moment nu arată însă 
intru totul așa cum am dori. Nu a-

rată, poate, așa cum și-I închipuiau 
mulți dintre noi, căci ani de zile 
„saltul" era imaginat printr-un șir de 
capodopere sau în orice caz printr-o 
copodoperă. „Capodopera mult vi
sată" devenise dacă nu o obsesie, în 
orice caz punctul din care se pleca 
întru .întîmpinarea oricărei noi pro
ducții românești. Ani de-a rîndul, 
peste repertoriul cinematografiei au
tohtone a plutit nostalgia capodope
rei care nu vine, de ce nu vine 7 — 
căci noi o așteptam, la început cu 
răbdare, mai pe urmă cu impacien
tă, într-un tîrziu cu un tel de re
semnare.

Cinematografia noastră se află azi 
în fata unui salt calitativ, dar acest 
salt nu se exprimă prin opere spec
taculoase sau prin personalități fulgu
rante, ci printr-un proces de matu
rizare nevertiginos, dar solid, serios, 
demn de încredere. Acest proces vi
zează regia, dar el include deopo
trivă și celelalte compartimente ale 
profesiunii : scenariul, operatoria, 
scenografia, muzica de film. El in
clude in egală măsură organizarea 
producției de filme : difuzor! și pro
ducători.

Ecaterina OPROIU
(Continuare in pag. a IV-a)
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IV. CN SISTEM ELECTORAL 
IN CONCORDANȚĂ CU ESENȚA 

DEMOCRATICĂ A SOmĂȚH NOASTRE
4. DEPUTĂȚII ° drepturi și îndatoriri 

in exercitarea unei înalte răspunderi sociale
Ca reprezentanți aleși ai tuturor 

cetățenilor țării în Marea Adunare 
Națională și consiliile populare, vi
itorii deputați, cărora le vom da 
votul la 9 martie, sînt chemați să 
exercite înaltele răspunderi sociale 
cu care societatea noastră înves
tește pe exponenții voinței și inte
reselor fundamentale ale poporu
lui, militanți ai organizațiilor com
ponente ale Frontului Unității So
cialiste, bucurîndu-se de unanimă 
stimă și prețuire. Amploarea drep
turilor și îndatoririlor lor este con
cludentă pentru însomnătatea ro
lului care revine deputaților aleși 
de popor în organul suprem și în 
organele locale ale puterii de stat 
spre a decide asupra aspectelor 
fundamentale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României, împuter
niciți să acționeze zi de zi pentru 
rezolvarea problemelor obștești, să 
conducă județe
le, orașele și co-

■ munele țării.
Caracterul con

secvent demo
cratic al societă
ții socialiste ro
mânești, al siste
mului nostru e- •

■ lectoral este ilus
trat de faptul că 
deputății sînt răs
punzători în fața 
alegătorilor atît 
pentru propria 
aotivitate, cît și 
pentru aceea a 
organului in care 
sînt aleși, Con-

' stituția stabilind 
în acest sens o- 
blîgația deputa
ților de a pre
zenta periodic 
dări de seamă în 
fața alegătorilor.

Deputății în 
Marea Adunare 
Națională, uni
cul organ legiuitor al țării, sînt 
chemați să adopte toate legile, 
care reglementează ansamblul vie
ții economice și sociale ț ei 
participă la exercitarea de către 
forul suprem al puterii de stat a 
controlului asupra activității Con
siliului de Miniștri, a ministerelor 
și a celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, precum și 
a consiliilor populare. în cursul se- . . _ ___ ....__ .. __

—șiunilor Marii Adunări Naționale, - tea ..și-comportarea reprezentanților ,, une a viitorilor deputați. în nume- 
potrivit prevederilor constitutions- -------- --------------- ------------------------------------ ----------------
le, fiecare deputat are dreptul de 
a pune întrebări și de a adresa in-

■ terpelări Consiliului de Miniștri sau 
oricăruia dintre membrii acestuia, 
președintelui Tribunalului Suprem 
și procurorului general. Cel între
bat ori interpelat are obligația de 
a răspunde

. trei zile și
sesiune.

Totodată,
...dezbaterilor __ ____ _____ ____

nale ori a interpelărilor, deputatul 
are dreptul să ceară informațiile 
necesare de la orice organ de stat. 
Spre a-i pune la adăpost pe repre
zentanții aleși ai cetățenilor în or
ganul suprem al puterii de stat de 
orice abuz sau ilegalitate, Constitu
ția prevede că nici un deputat nu 
poate fi reținut, arestat sau trimis 
în judecată penală fără încuviin
țarea prealabilă a Marii Adunări 
Naționale în timpul sesiunii, iar 
Intre sesiuni, a Consiliului de Stat.

Printre cele mai importante 
drepturi și îndatoriri ale deputați
lor consiliilor populare se situează 
cele privind participarea la întrea
ga activitate a consiliului popular 
in care sînt aleși, la dezbateri și la 
adoptarea hotăririlor ; solicitarea 
de sprijin comitetului executiv al 
consiliului popular și organelor lo- 
cale de specialitate ale administra-

(iei de stat în rezolvarea probleme
lor ce interesează populația din cir
cumscripțiile electorale în care au 
fost aleși. Deputății au dreptul să 
pună întrebări și să adreseze inter
pelări comitetului executiv, orică
rui membru al acestuia, precum șl 
conducătorilor organelor locale de 
specialitate ale administrației de 
stat, ai organizațiilor economice, 
întreprinderilor și instituțiilor su
bordonate consiliului popular, cu 
privire la activitatea acestora ; să 
ceară de la comitetele 
informațiile necesare în 
participării Ia dezbateri 
gătirii interpelărilor.

Legea cu privire Ia organizarea 
consiliilor populare prevede obli
gația deputaților de a ține consfă
tuiri cu cetățenii din circumscrip
țiile electorale în Care sînt aleși, 
pentru a se consulta cu ei în legă-

executive 
vederea 

și a pre-

SOCIETATE
STAT

martie

ADUNARI CETĂȚENEȘTI
în circumscripții!® electorale

pentru Marea Adunare Națională
producție, în Circumscripția electo
rală nr. 6 Miercurea Sibiului.

în județul SUCEAVA — Vasile 
Sava, director I.F.E.T. Suceava, și 
Florică Tache, inspector-șef al In
spectoratului silvic Suceava, în Cir
cumscripția electorală nr. 6 Gura 
Humorului ; Viorel Posa, directorul 
întreprinderii de prospecțiuni și ex
plorări geologice Cîmpulung Moldo
venesc, și Mircea Dobrc, director 
tehnic la exploatarea minieră Leșu 
Ursului, în Circumscripția electorală 
nr. 8 Vatra Dornei ; Raveica Săndu- 
leac, maistru la Filatura de in și cî- 
nepă din Fălticeni, și Jenița Vornicu, 
tehnician la Filatura de in și cînepă 
din Fălticeni, în Circumscripția elec
torală nr. 9 Fălticeni ; Mircea Mun- 
teanu, președintele Cooperativei 
agricole de producție Reuseni, și Va
sile Albu, președintele Cooperativei 
agricole de producție Moara, în Cir
cumscripția electorală nr. 11 Verești.

în județul TELEORMAN — Ștefa- 
nia Ionescu, președintele Cooperati
vei agricole de producție Putineiu, și 
Gheorghina Dușman, vicepreședinte 
al Cooperativei agricole de producție 
Furculești, în Circumscripția electo
rală nr. 7 Salcia ; Elena Brîndușa, 
directorul Școlii generale din comu
na Cprvenja, și Dumitra Surdu, pro
fesoară la Școala generală din Fîn- 
tinele, în Circumscripția electorală 
nr. 9 Zlmnicea.

în județul TIMIȘ — Lucreția Sa- 
bău, secretară a comitetului de 
partid al întreprinderii „Textila" din 
Timișoara, și Paulina Basica, secre
tară a comitetului de partid al în
treprinderii de ciorapi din Timișoa
ra, în Circumscripția electorală nr. 
3 Timișoara Sud-Vest ; Ioniță Bagiu, 
directorul întreprinderii mecanice din 
Timișoara, și Marin Tănase, directo
rul întreprinderii „Electromotor", în 
Circumscripția electorală nr. 4 Timi
șoara Nord-Vest ; Milos Jivanov, 
președintele Cooperativei agricole 
de producție Sînmartinul Sîrbescj și ’ 
Jiva Ilin, președintele Cooperativei 
agricole de producție Cenei, în Cir
cumscripția electorală nr. 7 Jimbolia; 
Pavel Schadt, președintele Coopera
tivei agricole de producție Darova, 
și Mihai Petla, președintele Coope
rativei agricole de producție Bacova. 
în Circumscripția electorală nr. 10 
Buziaș ; Puiu Dumitru, general-ma- 
ior, în circumscripția electorală nr. 
11 Făget.

în județul TULCEA — Ion Velișcu, 
membru al C.C. al P.C.R., primTse- 
cretar al Comitetului județean Țul- 
cea al P.C.R., în Circumscripția elec
torală nr. 4 Măcin.

în județul VÎLCEA — loan Ursu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, în Circum
scripția electorală nr. 1 Rîmnicu- 
Vîlcea.

în municipiul BUCUREȘTI — Ma
rin Enachc, membru al C.C. a) 

' P.C.R., prim-secretar al „Comitetului 
P.C.R. al sectorului 3, în Circum
scripția electorală nr. 2 — Panteli- 
mon ; Decebal Urdea, director in 
Ministerul Finanțelor, și Ion Lupu, 
director general al Centrului de con
strucții căj ferate, in Circumscripția 
electorală nr. 4 — 30 Decembrie ; 
Moses Rosen, șef rabin al cultului 
mozaic, in Circumscripția electorală 
nr. 5 — „7 Noiembrie"; Șerban Teodo- 
rescu, directorul întreprinderii de 
mecanică fină, și Constantin Râ- 
duți, directorul întreprinderii 
mașini electrice București, 
Circumscripția electorală nr. 6 Vi- 
tan ; Radu Beligan, membru 
C.C. al P.C.R.. directorul Teatrului 
Național, șl Octavian Cotescu, con
ferențiar la Institutul de artă teatra
lă si cinematografică. în Circumscrip
ția electorală nr. 7 Baba Novac ; Ion 
Prisăcaru. directorul Institutului de 
cercetări metalurgice, și Vasile Văz- 
duțeanu, directorul Institutului pen
tru proiectări de laminoare. în Cir
cumscripția electorală nr. 8 Titan ; 
Ion Gheorghe. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, în Circumscripția electorală nr. 
10 Parcul Libertății; Nicu Constantin, 
directorul întreprinderii de mașini 
grele București, și Nicolae Drago- 
mir, directorul întreprinderii „Elec
tromagnetica", în Circumscripția elec
torală nr. 11 Berceni ; Constantin 
Teodorescu, director general al Insti
tutului național pentru creație știin
țifică și tehnică, și Dănilă Barb, di
rector adjunct al Institutului de fizi
că atomică. în Circumscripția electo
rală nr. 14 Măgurele ; Iosif Francisc 
Augustin, conducătorul Arhiepisco
piei romano-catolice București, in 
Circumscripția electorală nr. 15 Fe
rentari ; Radu Voinea, rector al In
stitutului politehnic, și Gheorghe 
Ciucu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., rectorul Universității Bucu
rești, in Circumscripția electorală nr. 
16 — 13 Decembrie ; Luigi Martiș, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
general-maior, în Circumscripția e- 
electorală nr. 18 Militari ; Elena Nae, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
președinta Comitetului sindicatului 
întreprinderii de confecții și trico
taje București, și Eleonora Cojocaru, 
membru al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului sindicatelor din sectorul 
7, în Circumscripția electorală nr. 19 
Drumul Taberei ; Romulus Cristescu, 
directorul Institutului central de ma
tematică și Ionel Bucur, decan al Fa
cultății de matematică a Universității 
București, în Circumscripția elec
torală nr. 20 —_Tudor Vladimirescu; 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
în Circumscripția electorală nr. 22 
— Grivița roșie ; Traian Oan- 
cea, general-maior, șef de sec
ție la Spitalul militar central, în 
Circumscripția electorală nr. 23 — 
Bucureștii-Noi ; Miron Nicolescu, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, în Circumscrip
ția electorală nr. 24 Nicolae Bălces- 
cu ; Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., director general al Radio- 
televiziunii, în Circumscripția elec
torală nr. 25 Casa Scînteii ; Cornel 
Mihulecea, director general al Cen
tralei industriale de telecomunicații 
și automatizări, și Alexandru Ne- 
cula, director general al Centralei 
industriale de motoare și materiale 
electrotehnice, in Circumscripția 
electorală nr. 27 Tei ; Maria Stănes- 
ou, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului Uni
unii sindicatelor din învățămînt, și 
Ana Mureșan, președinta Consiliu
lui Uniunii sindicatelor comerț-coo- 
perație, in Circumscripția electorală 
nr. 28 — Colentina.

Universității „AI. I Cuza", în Circum
scripția electorală nr. 8 — Belcești ; 
Mircea Radu Iacoban, directorul edi
turii „Junimea", și Dan Hatnianu, 
președintele filialei Iași a Uniunii ar
tiștilor plastici, în Circumscripția e- 
lectorală nr. 11 Tibănești.

în județul ILFOV — Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, în‘Circum
scripția electorală nr. 2 Oltenița.

în județul MARAMUREȘ — Iosif 
Uglar, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Comitetului pen
tru problemele consiliilor populare, 
în Circumscripția electorală nr. 1 
Baia Mare-Est ; Gheorghe Blaj, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Mara
mureș ai P.C.R., în Circumscripția e- 
lectorală nr. 8 Borșa.

în județul MUREȘ — Maria David, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
Erou al Muncii Socialiste, directorul 
Fabricii de stofe din Sighișoara, și 
Elena Gaica, inginer-șef la Fabrica 
de stofe din Sighișoara, în Circum
scripția electorală nr. 3 Sighișoara ; 
Ion Cumpănașu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., director general al Di
recției generale a presei și tipăritu
rilor. în Circumscripția electorală nr. 
5 Tîrnăveni ; Stitii Andrâs, scriitor, 
in Circumscripția electorală nr. 8 
Gurghiu ; Mihai Dorcl Popa, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. directorul 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice din Tg. Mureș, și loan Boitan, 
directorul Combinatului. chimic din 
Timăveni, în Circumscripția electo
rală nr. 10 Rîciu.

în județul NEAMȚ 
director adjunct 
Iar industrial 
Piatra Neamț, 
director adjunct 
rală nr. 3 Piatra Neamț, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Piatra 
Neamț ; Valeriu Momanu, director 
tehnic al Centralei industriale de 
fire și fibre chimice din Săvinești, 
și Gheorghe Zamfirescu, directorul 
întreprinderii mecanice „Ceahlăul", 
din Piatra Neamț, în Circumscripția 
electorală nr. 2 Roznov ; Ion Mărgi- 
neanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., directorul general al Agenției 
române de presă „Agerpres", în 
Circumscripția electorală nr. 3 Secu- 
ieni ; Vasile Sav, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R., 
director general al întreprinderii de 
țevi din Roman, și Vasile Gogu, di
rectorul întreprinderii mecanice din 
Roman, în Circumscripția electorală 
nr. 6 Tupilați ; Dumitru Coiiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Comisiei permanente a M.A.N. pen
tru agricultură și silvicultură, in Cir
cumscripția electorală nr. 7 Băltă- 
țești ; Nicolae Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei e- 
lectrice, în Circumscripția electorală 
nr. 9 BicaZ.» ■<, _ si-ir-

P.C.R.iltic Executiv al C.C. al 
prim-ministru al guvernului, in Cir
cumscripția electorală nr. 1 Uni
versitatea Cluj-Napoca ; Elena Peter, 
maistru la întreprinderea „Clujeana", 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. și Iren Szentkiralyi, pre
ședinta Comitetului sindicatului de 
la Fabrica de porțelan, în Circum
scripția electorală nr. 2 
gheni din Cluj-Napoca ;
Fodor, rectorul Institutului de medi
cină și farmacie din Cluj-Napoca. în 
Circumscripția electorală nr. 9 Huedin.

în județul CONSTANȚA - Olga 
Borda, director al Întreprinderii de 
morărit și panificație „Dobrogea" 
din Constanța, și Teodora Avram, 
director al întreprinderii integrale 
de lină. In Circumscripția electorală 
nr. 3 Constanța-Sud ; Ecaterina lo- 
niță, președintele Cooperativei agri
cole de producție Corbu de Jos, șl 
Ana Vornicu, președintele Coopera
tivei agricole de producție Tîrgușor, 
In Circumscripția electorală nr. 9 
Năvodari.

în județul DÎMBOVIȚA — Con
stantin Pirvulescu, membru al Co
misiei Centrale de Revizie, In Cir
cumscripția electorală nr. 5 Titu ț 
Ion Rușinaru, membru supleant al 
C.C, al P.C.R., președintele Băncii 
pentru agricultură și industria ali
mentară, In Circumscripția electorală 
nr. 8 Nucet.

în județul DOLJ — Gheorghe Pe
trescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 3 Craiova-Vest ; 
Costin Rădulescu, directorul Institu
tului de proiectări șl cercetări din 
Centrala industrială de mașini și a- 
parataje electrice, și Vergil Ioan Poll, 
directorul Stațiunii experimentale le
gumicole Ișailnița, în Circumscripția 
electorală nr. 5 Filiași ; Alexandru 
Toană, președintele cooperativei a- 
gricole de producție „Viață Nouă" 
din comuna Poiana Mare, și Ion 
Lupu, președintele Cooperativei agri
cole de producție Cetate. în Circum
scripția electorală nr. 7 Calafat ; 
Maxim Beșghianu, membru al C.C. 
al P.C.R.. ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe. în Circum
scripția electorală nr. 8 Băileștl ; 
Ion Delcea, Erou al Muncii Socialis
te. directorul Stațiunii de mecani
zare a agriculturii Cîrcea, și Adrian 
Stoican, directorul Stațiunii de me
canizare a agriculturii Amărăștii de 

\Tos. In Circumscripția electorală nr.
12 Castranova.

în județul GALAȚI — Gheorghe 
Lupea, Erou al Muncii Socialiste, șef 
de atelier la șantierul naval Galați, 
în Circumscripția electorală nr. 1 
Galați-Est ; general-colonel Mihai 
Burcă, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului național al 
Societății de Cruce Roșie. în Cir
cumscripția electorală nr. 2 Galați- 
Vest ; Dumitru Bejan, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Cp- 
ml teiului județean Galați al P.C.R?, 
In Circumscripția electorală nr.^ In
dependența.

în județul GORJ — Vasile PUngan, 
membru al C.C. al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 4 Novaci ; 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 6 Bumbești- 
Jiil.

în județul HARGHITA — Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., în Circumscripția e- 
lectorală nr. 3 — Gheorgheni ; Eli- 
sabeta Bedo, muncitoare; președinta 
Comitetului sindicatului de la între
prinderea de confecții din Odorheiu- 
Secuiesc, și Estcra Zoke, muncitoare, 
președinta Comitetului sindicatului 
de la întreprinderea de ață și fila
tură. în Circumscripția electorală nr. 
5 Cristuru-Secuiesc.

în județul HUNEDOARA — Dumi
tru Turcuș, membru al Colegiului 
Central de Partid, adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 6 Hațeg.

în județul IALOMIȚA — Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., in Circumscripția electorală 
nr. 1 Slobozia, Ion Cristea, directo
rul Direcției generale pentru agri
cultură, Industrie alimentară șl ape 
a. județului Ialomița, în Circumscrip
ția electorală nr. 0 Lehliu-gară ; 
Mircea Dan Anghel, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele Cooperativei 
agricole de producție Grindu. și Con
stantin Lefter, președintele Coope
rativei agricole de producție Cocora, 
în Circumscripția electorală nr. 7 
Căzănești.

în județul IAȘI — Florica Toma, 
director la întreprinderea „Textila" 
din Iași, și Maria Nițescu, director 
tehnic la întreprinderea de antibio
tice. în Circumscripția electorală nr. 
2 Tătărași ; loan Manciuc, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Iași al P.C.R., in Circumscripția e- 
lectorală nr. 4 Alexandru cel Bun ; 
Emilian Dobrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, In Circum
scripția electorală nr. 5 Tîrgu-Fru- 
mos ; Justin Moisescu, mitropolitul 
Moldovei și Sucevei, în Circumscrip
ția electorală nr. 7 Hîrlău ; Mihal 
Gaflțeanu, prorector al Institutului 
politehnic „Gh. Asachi" din Iași, și 
Constantin Corduneanu, prorector al

Premergătoare alegerilor de Ia B 
martie, în întreaga țară continuă să 
aibă loc însuflețite adunări electo
rale, care prilejuiesc vii manifestări 
ale unității de nezdruncinat a între
gului popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale voinței ferme 
a clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, a tuturor oamenilor 
muncii de a înfăptui istoricele hotă- 
rirl ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R., programul electoral sl 
Frontului Unității Socialiste. în a- 
ceastă atmosferă însuflețită au avut 
loc adunări în cadrul cărora alegă
torii s-au întîlnit cu candidați! pen
tru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională.

Gheor-
Octavian

înaltul simț al datoriei sociale și 
calitățile de buni gospodari ai tre
burilor obștești, au dovedit că me
rită pe deplin încrederea alegăto
rilor.

Exercitarea mandatului de depu
tat implică o înaltă responsabilita
te socială. Neavînd nimic comun 
cu îndeplinirea unei funcții onori
fice, de reprezentare formală, ea 
impune eforturi perseverente de 
autoperfecționare în vederea asi
milării organice a calităților orga
nizatorice și trăsăturilor moral-po- 
litice proprii activistului social. Ca 
reprezentant ales al cetățenilor tn 
organele puterii de stat, deputatul 
trebuie să se caracterizeze prin di
namism și inițiativă, prin capaci
tatea de a mobiliza masele la în
făptuirea politicii partidului, prin 
priceperea și spiritul gospodăresc 
cu care va ști să organizeze parti

ciparea activă, 
--------------------  . sistematică, a ce

tățenilor la ac
țiuni menite să 
pună pe deplin In 
valoare potenția
lul uman și ma
terial al circum
scripției respec
tive. Este o înda
torire de onoare 
a viitorilor depu
tați ca, din prima 
zi după alegeri, 
să transpună In 
viață angajamen
tul candidaților 
Frontului Unită
ții Socialiste — 
înscris în manifes
tul electoral al 
acestuia — de a 
fi factori activi 
ai progresului e- 
conomic și social 
al țării, ai Înflo
ririi culturii și ri
dicării bunăstă
rii maselor, de a 

gospodări cu grijă avuția naționa
lă, de a contribui la întărirea or
dinii și disciplinei în muncă, de a 
asigura conducerea competentă a 
județelor, orașelor șl comunelor.

De altfel, însăși desfășurarea în- 
tîlnirilor candidaților cu alegătorii 
ca și a adunărilor 
circumscripțiile 
Marea Adunare Națională ilustrea
ză pregnant

POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

tură cu problemele ce urmează să 
fie dezbătute în sesiuni și în legă
tură cu desfășurarea unor acțiuni 
obștești ; să se intereseze de rezol
varea cererilor, reclamațiilor, se
sizărilor și propunerilor făcute 
de cetățeni, informindu-i asupra 
modului în care au fost soluțio
nate.

Creșterea continuă a exigențelor 
societății noastre privind activita-

cetățenești în 
electorale pentru

motlul de acți-

în termen de cel mult 
în orice caz în aceeași
în vederea pregătirii 
Marii Adunări Națio-

aleși ai poporului a determinat sta- roâSe Circumscripții, 
bilirca prin noua lege electorală a 
unei proceduri simplificate de re
vocare a deputaților în cazul in 
care nu-și îndeplinesc îndatoririle 
sau cînd pierd încrederea alegăto
rilor prin fapte contrare eticii și 
echității socialiste.

Amploarea și complexitatea sar
cinilor decurgind din hotărîrile 
Congresului al XI-lea, nivelul su
perior de responsabilitate socială 
pe care o implică exercitarea man
datului de deputat Impun selecțio
narea cu maximă exigență a celor 
care urmează a fi învestiți cu în
crederea alegătorilor. Acestui scop 
i-au slujit, deopotrivă, chibzuință 
de care au dat dovadă consiliile 
Frontului Unității Socialiste, adu
nările cetățenești în desemnarea 
candidaților, cît și condițiile supe
rioare create pentru manifestarea 
opțiunilor alegătorilor prin depune
rea, în numeroase circumscripții, a 
mai multor candidaturi pentru un 
loc de deputat.

în felul acesta, sîntem în măsu
ră a asigura prin votul nostru de 
Ia 9 martie alegerea ca deputați a 
„celor mai buni dintre cei mai 
buni", activiști sociali care, prin ac
tivitatea profesională și politică, 
cum și prin întreaga lor comporta
re, prin atitudinea înaintată .în pro
ducție, în societate și familie, prin

_____  , caracterizate 
prin spirit de lucru, receptivitate 
față de părerile și propunerile ce-t 
tățenilor, ele prilejuiesc discutarea 
temeinică a angajamentelor asuma
te deopotrivă de candidați și de 
alegători cu privire la realizarea 
în cele mai bune condiții a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea. Unii 
dintre viitorii deputați și-au făcut 
un titlu de cinste din a contribui 
încă înainte de alegeri Ia soluțio
narea pe plan local, cu sprijinul 
activ al cetățenilor, a diferitelor 
probleme economice, sociale, gos- 
podărești-edilitare de interes gene
ral. însemnătatea deosebită a unui 
asemenea mod de a concepe func
ția deputatului constă în aceea că 
el contribuie la activizarea politi
că a maselor, la combaterea orică
rei tendințe de pasivitate în aștep
tarea unor soluții „de sus", la sti
mularea spiritului gospodăresc șl 
sentimentului de responsabilitate 
socială.

Votul acordat la 9 martie candi- 
daților Frontului Unității Socia
liste va exprima, odată cu aproba
rea politicii interne și externe a 
partidului, angajamentul nostru de 
a-i sprijini efectiv pe viitorii depu
tați în întreaga lor activitate con
sacrată înfăptuirii hotăririlor Con
gresului al XI-lea, spre binele pa
triei și fericirea poporului.

Pină la sfirșltul sâptâmînil trecute, in cooperativele agricole din județul Timiș se insâmințaserâ 2 550 hec
tare cu grîu de primăvară șl suprafețe însemnate cu alte culturi. In fotografie — un aspect de muncă la 

pregătirea terenului șl semănat, surprins pe terenurile cooperativei agricole Beclcherecu-Mic
Foto : E. Dichiseanu

în județul ALBA — Maria Băcllă, 
secretara Comitetului de partid al 
întreprinderii „Sebeșul" din Sebeș, 
și Maria Vădean, directoarea între
prinderii „Ardeleana" din Alba Iu- 
lia, în Circumscripția electorală nr. 2 
— Sebeș ; loan Iancu, secretar al Co
mitetului de partid al întreprinderii 
mecanice „Cugir", și Artenie Lăn- 
crăjan, tehnician, secretarul organi
zației de partid a secției mecanice 
de la Întreprinderea mecanică „Cu
gir", In Circumscripția electorală 
nr. 3 — Cugir.

în județul ARAD — Petru Glăvan, 
directorul Direcției generale pentru 
agricultură, industrie alimentară și 
ape a județului Arad, în Circum
scripția electorală nr. 6 Ineu ; Ion 
Blăgăilă, directorul întreprinderii de 
strunguri Arad, și Aurel Ciorugă, 
directorul tehnic al întreprinderii de 
vagoane Arad, In Circumscripția 
electorală nr. 2 Arad-Vest.

în județul ARGEȘ — Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. în Circum
scripția electorală nr. 5 Costești.

în județul BACĂU — loan Ichim, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Bacău al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 2 Bacău-Sud ; Ele
na Floareș, secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii de postav 
Buhuși, și Olga Munteanu, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii de postav „Proletarul" din Ba
cău, îp Circumscripția electorală nr. 
3 Buhuși ; Maria Amarghioalei, pre
ședinta Cooperativei agricole de pro
ducție Ițești, și Nunuța Tăbăcaru, 
președinta Cooperativei agricole de 
producție Gîrleni, in Circumscripția 
electorală nr. 4 Secuieni ; Zamfir 
Stancu, directorul general al Combi
natului petrochimic Borzești, și loan 
Manea, directorul Rafinăriei din 
Dărmănești, în Circumscripția elec
torală nr. 7 — Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ; Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Bacău al P.C.R., 
în Circumscripția electorală nr. 11 
Comănești.

în județul BIHOR — Elisabeta 
Moszor.jak, brigadieră, secretar al 
Comitetului de partid al întreprin
derii de Încălțăminte „Crlșul" din 
Oradea,- și Maria Moghioroș, munci
toare, secretar al Comitetului dt 
partid ai întreprinderii da în
călțăminte „Arta" din Oradea, In 
Circumscripția electorală nr. 2 Ora
dea Nord-Est ; loan Kasziba, vice
președinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular munici
pal Oradea, în Circumscrioția electo
rală nr. 3 Oradea—Sud ; Emetic Sza
bo, membru al C.C. al P.C.R., Erou 
al Muncii Socialiste, directorul I.A.S. 
Valea lui Mihai, și loan Fehâr, șeful 
fermei pomicole a I.A.S. Valea lut 
Mihai, în Circumscripția electorală 
nr. 10 Săculeni.

în județul BISTRIȚA-NASĂUD - 
Constantin Dăscalescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., în Circumscripția electo
rală nr. 3 — Năsăud ; Adalbert Cri- 
șan, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 4 — Beclean ; 
Dumitru Radu Popescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., scriitor, re- 
dactor-șef al revistei „Tribuna", în 
Circumscripția electorală nr. 5 Le- 
chința.

In județul BOTOȘANI - Mihal 
Bîrliga, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele Cooperativei agricole de 
producție Roma, și Petre Ailoaie, 
președintele Cooperativei agricole 
de producție Cucorani, în Circum
scripția electorală nr. 2 Bucecea. 
Gheorghe Sandu, secretarul comite
tului comunal de partid Ștefănești, 
și Mihai Iosub, secretarul comitetu
lui comunal de partid Ripiceni, în 
Circumscripția electorală nr. 6 Ște
fănești ; Petre Duminică, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Botoșani al 
P.C.R., în Circumscripția electorală 
nr. 8 Nicolae Bălcescu.

în județul BRAȘOV — Vasile 
Sechel, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul general al Centralei in
dustriale pentru tractoare și mașini 
agricole, în Circumscripția electorală 
nr. 2 Tractorul ; Margareta Krauss, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului orășenesc 
Codlea al P.C.R., în Circumscripția 
electorală nr. 4 Codlea.

în județul BUZĂU — Ion Slrbu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean 
zău al P.C.R., în Circumscripția 
torală nr. 7 Nehoiu.

în județul CLUJ — Manea 
nescu, membru al Comitetului

Bu- 
elec-

Mă- 
Po-

în județul Constanța

A început semănatul
în sudul județului Constanța, 

unde temperatura zilei a deve
nit prielnică, a început luni se
mănatul culturilor de primăva
ră. Primele suprafețe cu bor- 
ceag, mazăre și alte culturi au 
fost însămînțate la C.A.P. Pa- 
lazu Mare, Techirghiol, Viile 
Noi și altele.

în majoritatea unităților a- 
gricole cooperatiste din această 
parte a țării se execută lucrări 
de pregătire a terenurilor. Pen
tru efectuarea la timp și in cit 
mai bune condiții a însămînță- 
rilor, pe cele aproape 190 000 ha 
planificate, cooperativele agri
cole de producție constănțene 
au asigurat din timp sămînța 
necesară din soiuri de mare 
.productivitate, iar pe suprafe
țele mai puțin fertile au trans
portat peste o jumătate de mi
lion tone de îngrășăminte or
ganice.

(Urmare din pag. I)
lui municipal de partid Turda 
și-a prevăzut acțiuni asemănătoare 
la întreprinderea de produse refrac
tare „9 Mai“, la întreprinderea de 
sticlărie.

— Ce măsuri concrete se apli
că pentru întărirea disciplinei, 
factor de prim ordin in creșterea 
capacității de acțiune a organi
zațiilor de partid ?

— Pe lingă rezultate importante, 
anul trecut s-au înregistrat încă des
tule fenomene de indisciplină. Dacă 
fiecare muncitor ar fi utilizat pro
ductiv numai cinci minute din cele 
care au fost irosite zilnic pe diferite 
căi, s-ar fi ciștigat o producție de 
circa 170 milioane lei. Iată, deci, că 
pe această linie organizațiile de par
tid mai au încă mult de muncit.

Disciplina depinde, fără îndoială, 
și de modul cum este organizată 
producția, cum se asigură încărcarea 
utilajelor, aprovizionarea, ca și de 
extinderea si generalizarea acordu
lui global. In această privință sînt 
prevăzute măsuri energice în toate 
unitățile, care trebuie să ștea per
manent în atenția organizațiilor de

partid, a comuniștilor. Dar cultivarea 
spiritului de disciplină este o proble
mă centrală a muncii de educa
ție, lupta pentru încetățenirea 
unei discipline conștiente consti
tuind un obiectiv în slujba căruia 
inițiativa organizațiilor de partid tre

organizate la Combinatul de lianți șl 
materiale refractare din Turda, la 
Întreprinderea de tricotaje „Some
șul", la „Metalul roșu" și „Unirea".

Se impune și o altă subliniere : 
sarcinile mari ce revin agriculturii 
din județul nostru nu pot fi îndepli

lor", concursurile „Cel mai bun cres
cător de animale", „Cine știe agri
cultură cîștigă" și altele ;• va fi pre
zentat filmul „Din experiența consi
liului lntercooperatist Cîmpia Turzii 
în folosirea pămîntului și organiza
rea muncii" la căminele culturale

Exigența, criteriu al responsabilității comuniste
buie să se manifeste din plin. Toate 
mijloacele muncii politice și cultu
ral-educative, începînd cu învătămîn- 
tul politico-ideologic și economic de 
masă, propaganda prin conferințe și 
terminind cu activitățile cultural-ar- 
tistice, insistă, într-o diversitate de 
forme și modalități, asupra necesită
ții participării disciplinate, respon
sabile, a tuturor la realizarea pro
ducției in mod ritmic și la un nivel 
calitativ ridicat, potrivit cerințelor 
dezvoltării economiei naționale și 
intereselor fiecărui bm al muncii. în
tărirea disciplinei a constituit, de alt
fel, și tema unor recente consfătuiri

nite fără a se face o cotitură în sti
lul și metodele de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid, fără 
ridicarea muncii politice și organi
zatorice la un nivel calitativ supe
rior. în contextul eforturilor în a- 
ceastă direcție, menționez că sînt 
în curs de desfășurare sau în pregă
tire o seamă de manifestări de masă, 
cum ar fi consfătuirile pe teme ca 
„Gospodărirea judicioasă a pămîn- 
tului" — la Casa agronomului, 
„Densitatea culturilor, factor hotărî- 
tor în sporirea producției de po
rumb" — la Stațiunea experimenta
lă Turda, „Olimpiada mecanizatori

sătești. Toate aceste acțiuni, ca și 
altele sînt menite să contribuie la 
răspîndirea experienței Înaintate 
intre lucrătorii ogoarelor.

— Subliniați citeva din proble
mele de producție a căror rezol
vare este condiționată de con
tribuția ministerelor ori a altor 
organizații economice centrale.

— Pe agenda priorităților legate de 
realizarea planului pe acest an se 
Înscriu : asigurarea bazei tehnico- 
materiale în concordanță cu nevoile 
reale ale programelor de producție )

al 
de

Și 
la

— Maria Uță, 
Grupului șco- 

chimie din 
Maria Costîn, 
Școala gene-

în județul .OLT — Gheorghe RX- 
dulescu, directorul întreprinderii de 
aluminiu din Slatina, și Dumitru 
Stamatc, directorul întreprinderii de 
vagoane din Caracal, în Circumscrip
ția electorală nr. 2 Spineni ; Con
stantin Mihăiiescu, secretarul comi
tetului comunal de partid Optași Mă
gura, și Marin Roșea, secretarul Co
mitetului comunal de partid Vîlcele, 
în circumscripția electorală nr. 3 
Scornicești.

în județul PRAHOVA — Ion Pa- 
raschiv, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Ploiești al P.C.R., în 
Circumscripția electorală nr. 2 Plo- 
iești-Vest ; Adrian Stoica, director 
general al Centralei industriale de 
rafinării și petrochimie—Ploiești, 
și Ion Dima, directorul întreprinderii 
de anvelope „Victoria“-Florești, 
în Circumscripția electorală nr. 3 
Ploiești-Nord ; Vasile Ârdelcanu, di
rectorul Schelei de extracție Bol
dești, în Circumscripția electorală 
nr. 11 Boldești-Scăeni; Olimpia Solo- 
moncscu, președinta Comitetului ju
dețean Prahova al femeilor, în Cir
cumscripția electorală nr. 12 —
Urlați.

în județul SATU-MARE — Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în Circumscripția electorală 
nr, 2 Satu-Mare-Sud ; Carol Fiilop, 
directorul întreprinderii „23 August" 
Satu-Mare, în Circumscripția elec
torală' nr. 6 Ardud.

în județul SĂLAJ — Iile Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, în Circumscripția 
electorală nr. 1 Zalău.

în județul SIBIU — Nicolae Gio- 
san, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale, în Circumscripția electorală 
nr. 1 Sibiu-Sud ; Elena Jurcă, direc
torul întreprinderii „Victoria“-Sibiu, 
președinta Comitetului județean Si
biu al femeilor, șl Maria Tudor, di
rectorul întreprinderii „Libertatea" 
Sibiu, în Circumscripția electorală nr. 
3 Sibiu-Nord; Richard Winter, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Si
biu al P.C.R.. în Circumscripția elec
torală nr. 4 Mediaș-Vest ; Leopold 
Kobell, președintele Uniunii județe
ne Sibiu a cooperativelor agricole de

soluționarea problemelor ce se ridică 
în realizarea planului de investiții și, 
în primul rind, cele privind asigura
rea tuturor utilajelor necesare capa
cităților de producție cu termene de 
punere în funoțiune în 1975 ; accele
rarea procesului de elaborare a do
cumentațiilor tehnice destinate obiec
tivelor a căror execuție trebuie să în
ceapă în acest an. Pentru rezolvarea 
acestor probleme, cît și a altora, ca
re condiționează desfășurarea norma
lă a activității economice, comitetul 
județean de partid acționează îm
preună cu conducerile organelor de 
resort șl, nădăjduim, cu bune rezul
tate.

Sîntem. totodată, conștienți de fap
tul că realizarea sarcinilor prevăzute 
necesită, in principal, o mai intensă 
și cuprinzătoare activitate, o mobili
zare totală din partea tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid, în 
frunte cu comitetul județean, inten
sificarea acțiunilor politico-educative 
în sprijinul producției. Toți comuniș
tii, toți oamenii muncii din județul 
Cluj sîntem ferm hotărîți să facem 
totul pentru a încheia acest ultim 
an al cincinalului eu rezultate de 
prestigiu, pe măsura posibilităților 
de care dispunem, a exigențelor ce 
ne stau în față.

de
in

al

(Agerpres)
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n întîmpinarea Zilei femeii
Pentru ca activitatea în producție să

iar munca în gospodărie mai lesnicioasă
Colectivul Întreprinderii de ciorapi 

și tricotaje „Sebeșul" — din care fac 
parte peste 2 200 femei — s-a an
gajat să îndeplinească cincinalul ac
tual în 4 ani. 4 luni și 20 de zile. 
Despre hărnicia cu care femeile se 
încadrează în efortul general pentru 
îndeplinirea aces'tui angajament s-ar 
putea spune multe lucruri frumoase, 
în rîndurile ce urmează ne vom opri 
însă asupra aspectelor concrete ale 
grijii conducerii întreprinderii pentru 
a asigura femeilor din unitate con
diții cit mai bune de muncă și viață.

Cu citeva zile în urmă am fost 
martor la darea în folosință a unui 
cămin pentru tineret cu 150 locuri, 
aflat chiar „in poarta fabricii" — 
cum spun beneficiarele noii clădiri. 
Camerele dispun de tot confortul : 
baie, bucătărie, balcon. Maria Rusu, 
Maria Răduțiu și Victoria Moldo
van, Ana Năsălean. Maltița Dan, 
Ileana Bodea, muncitoare in secția 

'circulare I și II. sint doar citeva din 
proaspetele ocupante ale căminului ; 
venite de Ia țară, ele au găsit aici, în 
orașul Sebeș, foarte bune condiții de 
muncă si viață. Lingă cămin se află 
în construcție un bloc de locuințe, 
care va avea la parter un complex 
comercial. Se așteaptă cu nerăbdare 
terminarea Iui : își vor putea face 
tirguișli la intrarea și ieșirea din 
schimb, repede și fără pierdere de 
timp. Amplasarea complexului în 
acest loc este rezultatul sugestiilor 
muncitoarelor — sugestii pe care 
conducerea întreprinderii si primă
ria orașului, după cum se vede, le-au 
recepționat. Pină la darea in folo
sință a acestui complex, în întreprin
dere există un punct alimentar, unde 
muncitoarele își pot procura cele ne
cesare micului dejun sau alimente 
pentru acasă.

într-o discuție cu tovarășa Maria

Băcilă, secretara comitetului de par
tid al întreprinderii, candidată în 
alegerile de la 9 martie a.c. pentru 
Marea Adunare Națională, am aflat 
că anul trecut s-au cheltuit, din fon
duri proprii. 410 000 Iei pentru func
ționarea creșei și grădiniței în care 
sînt îngrijiți și educați copiii mun
citoarelor.

în acest an. ne spunea dînsa în 
continuare, va începe- construcția

Realizări sociale 
la întreprinderea 

„Sebeșul"

unei noi clădiri pentru creșă și gră
diniță. Numărul locurilor va crește 
în creșă de la 30 la 130, iar în gră
diniță de la. 75 la 180. Astfel, vom 
reuși să satisfacem toate solicitările. 
Sîntem hotărîți să realizăm acest 
obiectiv intr-un termen cit mai 
scurt. Tineretul din întreprindere s-a 
angajat să efectueze voluntar dife
rite lucrări — așa cum a făcut, de 
altfel, și la căminul pentru 
miliști.

Dispensarul medical, aflat 
cinta întreprinderii, veghează
grijirea sănătății muncitoarelor. Se 
poț spune numai cuvinte de laudă 
despre interesul pe care cei doi me
dici, întregul personal medical îl 
arată pacientelor, refacerii sănătății 
lor. în strinsă legătură cu dispensa
rul medical își desfășoară activita
tea o sală de gimnastică medicală, 
creată in 1970.

— La început am avut unele re
zerve. chiar prejudecăți, cu privire la

ne£a-

In 
la

in- 
in-

utilitatea gimnasticii medicale 
ne-a declarat o muncitoare din sec
ția circulare. Dar, curînd, am consta
tat cit de folositoare sint exercițiile 
medicale îndrumate cu pricepere de 
asistenta medicală Ileana Bajiță. 
Consider că o jumătate de oră după 
program petrecută în sala de gimnas
tică nu este timp pierdut. Dimpo
trivă.

Amenajată și dotată din resurse lo
cale. sala dispune de diverse aparate 
de gimnastică medicală, aparat de 
vibromasaj etc. Asistenta Ileana 
Bajiță vizitează frecvent secțiile de 
producție, studiază poziția în care 
lucrează muncitoarele, depistează ți
nuta incorectă, și deci obositoare, a 
unor muncitoare pe care le invită 
apoi în sala de gimnastică medicală 
după orele de lucru. Activitatea să
lii de gimnastică medicală are un 
caracter profilactic, dar și unul edu
cativ Ca să nu mai vorbim că vine, 
implicit, și in sprijinul producției. Pe 
parcursul verii se stimulează miș
carea sportivă în aer liber, practica
rea voleiului și handbalului, îndeo
sebi sporturi cu tradiție în fabrică.

... Am enumerat aceste servicii 
puse la dispoziția muncitoarelor de 
La întreprinderea „Sebeșul", din ora
șul cu același nume, pentru a evi
denția o experiență pozitivă și a 
arăta că aici grija față de femeia 
mamă si muncitoare nu este o sim
plă formulă de politețe. Majoritatea 
acestor servicii sociale au fost înfiin
țate din preocuparea atentă de a se 
asigura femeilor condiții de muncă 
și viață bune, în deplină concordanță 
cu devotamentul pe care ele îl de
monstrează cu prisosință în munca 
de zi cu zi.

fie mai spornică,

Ffaptul
D VERS
Izvoarele
de la
Fmtînele

unui comerț civilizat, la 
cerințelor actuale, coo- 
de consum a dat în fo- 
în ultimul timp, unități

în cele 12 comune suburbans 
ale Capitalei, cooperația de con
sum dispune de peste 200 uni
tăți comerciale, care desfac o 
gamă largă de produse alimen
tare, textile, încălțăminte, tele
vizoare, aparate de radio, ma
șini de cusut, mașini de spălat, 
frigidere, mobilă, articole me- 
talo-chimice, articole de cos
metică, marochinărie, cărți, pa-

petărie etc. Cerințele tot mai 
mari de mărfuri industriale și 
alimentare din partea locuitori
lor celor 12 comune au impus 
asigurarea unor condiții adec
vate de desfacere. Pentru prac
ticarea 
nivelul 
perația 
icsință,
mari de tip „Supercoop" la Mă-

gurele, Voluntari, Otopcnl, Buf
tea. Alte magazine au fost ex
tinse și modernizate, creindu-se 
condiții mai bune de expunere 
și păstrare a'mărfurilor și pen
tru introducerea formelor avan
sate de comerț : autoservirea și 
accesul liber la raft.

în fotografie : „Supercoop" 
Măgurele, al cooperației de con
sum.

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

Grădinițele sezoniere și-au deschis porțile

Deși bogatele și variatele 
monumente de artă, 
struite 
lungul veacurilor pe pă- 
mintul f” 
menii 
bucurat 
atenția

con-
și executate de-a

în ■ prezent, în județul Vrancea 
funcționează 281 grădinițe cu pro
gram normal sau prelungit. în me
diul rural, conducerile cooperative
lor agricole s-au îngrijit ca redeschi
derea activității grădinițelor la 1 
martie să se facă în condiții bune — 
ceea ce era firesc șitnecesar dacă ne 
gindim că, incepînd cu această- lună, 
crește și cerința pentru brațe de 
muncă la lucrările în cimp. în in- 
tîmpiriarea acestor solicitări a venit, 
de fapt, și una din prevederile a- 
doptate de sesiunea consiliului popu
lar județean ținută în prima decadă 
a lunii ianuarie — care recomanda 
uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole ca; pină la 1 martie, șă ia. 
măsuri pentru terminarea construc
țiilor și dotarea unităților- preșcola
re, pentru asigurarea cu alimente și 
materiale necesare bunei funcționări

a acestora. Răspunsul la acest capi
tol — care include nu numai unită
țile cu program normal, ci și cele 
73 de grădinițe cu program prelun
git ce găzduiesc aproape 4 000 de 
copii ai țăranilor cooperatori — l-au

în comunele 
județului Vrancea

dat cooperativele agricole prin fapte. 
Spațiul nu ne permite o prezentare 
detaliată a condițiilor pe care le-au 
găsit copiii, de 1 martie. Șe poate 
aprecia însă că, în majoritatea cazu
rilor, conducerile cooperativelor a- 
gricole s-au ocupat cu simț de răs
pundere și grijă părintească de a- 
ceăstă problemă. în multe unități, și 
mai ales în cele cu profil viticol, re-

deschiderea grădinițelor s-a făcut 
sub auspiciile cele mai favorabile, 
în acest sens pot fi date exemplu 
comunele Jariștea, Străoane. Ure- 
chești, Balotești ș.a., care au organi
zat fiecare intre 4 și 9 unități pre
școlare.

Sint și unele cazuri in care pre
gătirea sezonului de primăvară al 
grădinițelor de la sate nu s-a făcut 
pe măsura cerințelor și posibilități
lor. Dar, în aceste situații, organele 
de la nivelul județului au șl trecut la 
aplicarea unor măsuri care in scurt 
timp să ducă la îmbunătățirile cu
venite. Se analizează fiecare situa
ție în parte și se iau măsuri opera
tive. Căci, în județul Vrancea, toate 

ig; t .femșile de la țară trebuie să plece 
dimineața Ia cimp liniștite că. intre 
timp, Ia grădiniță copiii lor sînt în
grijiți ca acasă.

țării noastre de oa- 
țării noastre s-au 

și pină acum de 
a numeroși spe

cialiști români și străini 
în lucrări de 

mai mare amploare, fie 
în monografii și studii 
speciale — o istorie com
pletă a artelor ce au în
florit din perioadele cele 
mai vechi și pină în zilele 
noastre nu a fost pină a- 
cum cu adevărat realizată. 
Este meritul editurii „Me
ridiane" de a fi înscris în 
planul său de lucru o ast
fel de sinteză, intitulată 
„România — mari epoci de 
artă" și concepută în cinci 
volume. Primul dintre ele 
a și apărut de curînd : 
„Arta preistorică în Româ
nia", realizat de unul din
tre cei mai buni specialiști 
în acest domeniu, profeso
rul Vladimir Dumitrescu. 
Celelalte patru volume, în
chinate artei perioadelor 
următoare (epoca dacă și 
greco-romană, epoca for
mării poporului român și 
statelor medievale româ
nești, epoca medievală si, 
in sfirșit, epoca modernă 
și contemporană), vor con
tinua seria, împlinind a- 
ceastă amplă lucrare me
nită să înfățișeze, la un 
Înalt nivel științific, isto- 

integrală a marilor 
artă din tara

fie
mare amploare, 

și

autorului său de a desluși 
geneza și liniile directoare 
ale evoluției artei preisto
rice în țara noastră, vo
lumul de față poate fi con
siderat ca un model al a- 
cestui gen de sinteză. In
tr-adevăr, în cursul lungii 
sale cariere științifice, în
cepută acum cinci decenii

splendidele realizări ale 
ceramicii și plasticii neoli
tice și eneolitice (mileniile 
VI—III î.e.n.), «pe de o 
parte, ale ceramicii și artei 
metalelor, în epoca bron
zului și a primei epoci a 
fierului (mileniile II—I 
î.e.n.), pe de altă parte. Cu 
competentă și discernămînt.

0 istorie integrală

din țara noastră
NOTE DE LECTURA

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii1

ria 
epoci de 
noastră.

Volumul 
preistorice 
României 
realizare 
pografică i 
re. Prin 
țională a 
ției și ilustrației sale, ca 
și prin efortul susținut al

dedicat epocii 
pe teritoriul 
constituie o 

Științifică si ti
de mare valoa- 
bogăția excep- 

: documenta-

sub directa îndrumare a lui 
Vasile Pârvan, Vladimir 
Dumitrescu a fost apreciat 
atit pentru severa analiză 
a monumentelor arheolo
gice din țara noastră, la 
descoperirea cărora a con
tribuit el însuși într-o lar
gă măsură, dar și pentru 
nuanțata apreciere a for
melor artistice, specifice 
unei faze sau alteia din 
milenara evoluție a epocii 
preistorice din România.

Lucrarea de față (510 pa
gini, 491 fotografii) îmbră
țișează în cele două mari 
capitole ale sale — arta 
epocii de piatră și arta e- 
pocii metalelor - 
evoluție a artei 
din țara noastră, 
mele și timidele 
puțuri, ce apar 
epipaleolitică,

— întreaga tîstice 
preistorice 
de la pri- 
sale înce- 
în epoca 
pină la

autorul pune în ■ valoare 
atit numeroasele cercetări 
și descoperiri arheologice 
făcute în ultimele trei de
cenii, cit și descoperirile 
mai vechi, ce meritau a fi 
integrate unei asemenea 
ample sinteze. Coordona
tele socio-economice, ca și 
mutațiile ce caracterizează 
o epocă sau alta, tendin
țele și inovațiile ce se con
fruntă în 
aceleiași < 
subliniate 
mentate, făcînd înțeleasă, 
în lumina concepției ma- 
terialist-dialectice și isto
rice, evoluția - formelor: ar- 

proprii -fiecăreia 
dintre ele. Deosebind — 
atit cit era posibil — ceea 
ce reprezintă izvorul prin
cipal al unor forme, pe cit 
de variate, pe atit de bo-

cadrul uneia și 
perioade sînt 

și judicios co-

gate, și punînd în lumină 
esența artistică, superioară, 
a unor monumente, în 
contrast cu numeroasele 
produce de serie ce se în
scriu in rîndul unei simple 
producții meșteșugărești, 
autorul subliniază pe drept 
cuvint valoarea excepțio
nală a unora dintre aceste 
monumente. Ele pot fi 
considerate, fără teama 
de a greși sau de a exa
gera, adevărate capodopere 
ale artei europene din 
epoca străveche. Unele 
produse ale ceramicii pic
tate, aparținind culturilor 
Boian și Gumelnița 
Muntenia, Petrești 
Transilvania și mai 
ale splendidei ceramici pic
tate ale culturii Cucuteni 
din Moldova, 
funerare de la Hamangia 
sau „hora" de la Frumu- 
șica-Neamț pentru perioa
da neo și eneolitică ; sta
tuetele funerare de la Cir- 
na (Oltenia) și splendidele 
săbii de bronz din Transil
vania sînt numai citeva 
dintre aceste exemple. Ele 
justifică pe deplin conclu
ziile autorului cu privire la 
valoarea lor artistică, ex
cepțională pentru acele 
vremuri, locul de frunte 
pe care îl ocupă în ca
drul întregii arte europene ' 
din cursul mileniilor VI—I 
î.e.n.

Nu ne rămîne decit să 
urăm celorlalți specia
liști, ce urmează a înfățișa 
evoluția artelor ce au în
florit pe pămîntul țării 
noastre, să continue în a-: 
celeași condiții științifice și 
grafice această sinteză me
nită a pune în valoare bo-■ 

. .găția patrimoniului nostru: 
artistic și contribuția sa la 
istoria culturii universale.

Acad. Em. 
CONDURACHI

Căutînd noi surse de apă 
tabilă în Dobrogea, hidrogeolo- 
gii constănțeni au avut ideea 
să pornească pe urmele apeduc
tului care aproviziona in anti
chitate vestita cetate Histria. 
Idee inspirată, pentru că, la o 
distanță de cîțiva zeci de kilo
metri, în apropiere de satul 
Fintinele, au fost descoperite 
izvoarele mult căutate. Exact 
acolo aveau și ei nevoie de ele, 
pentru a aduce apa „la robi
net" pe ulițele satului, și la in
stalațiile noului complex zooteh
nic. Și iată că Ia Fintinele, pe 
lingă puțina apă „stoarsă" pi- 
nă acum din fintînile satului, 
va curge din îndestulare cea 
din... faimoasele izvoare ale nu 
mai puțin faimoasei cetăți His
tria.

„M-a salvat 
de Ia orbire"

Manifestări
dedicate

zilei de 8 Martie
In întreprinderile și cartierele 

municipiului Pitești au loc diferite 
manifestări cultural-educative și 
acțiuni gospodărești dedicate zilei 
de 8 Martie. Simpozionul „Femeia 
— prezență activă in realizarea Pro
gramului partidului, adoptat de Con
gresul al XI-lea" a avut loc in car
tierele Traian și Războieni. Pe ecra
nele multora din cluburile și cămi
nele culturale rujează . filmul cine* 
clubului casei de cultură a sindica
telor „Femeia argeșeană — pre
zență activă pe coordonatele econo
mice și sociale ale județului". Comi
tetul municipal al femeilor a antre
nat femeile din cartierele Războieni, 
Teilor și Trivale la întreținerea zo
nelor verzi, la colectarea șl preda
rea deșeurilor de hirtie și textile.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Pină acum cîțiva ani, filmul nostru 
nu asimilase noțiunea de producă
tor. Această noțiune părea ciudată, 
vagă. Azi, ea reprezintă o necesi
tate sine qua non, o formă a eficien
ței, pentru că însuși sistemul care i-a 
dat viață, sistemul organizării crea
ției cinematografice prin intermediul 
caselor de filme s-a dovedit si se do
vedește nu numai viabil, ci și cea mai 
rațională și mai stimulatoare soluție 
adoptată de cinematografia noastră, 
sector care nu se poate plinse că nu 
a experimentat o bogată gamă de 
formule organizatorice. După aproa
pe trei ani de la înființare, casele 
de filme au devenit nu numai un ex
ponent, ci și un instrument, și anume 
un instrument esențial al acestui pro
ces de maturizare — maturizare artis
tică, politică, ideologică. Profilarea 
caselor de filme este încă departe de 
a atinge cote ideale; în producție mai 
intră incă scenarii care n-au nimic 
de comunicat omenirii, sau au de co
municat descoperiri de mult știute ; 
sita este uneori prea rară ; se mai 
proiectează pe orbită scenarii năs
cute prematur, cu acțiuni care nu 
stau bine în picioare, cu personaje 
nelimpezite, cu episoade fără semni
ficație, cu dialoguri de o involuntară 
banalitate. Preferințele subiective ale 
redactorilor nu au întotdeauna aco
perirea unor valori obiective. Lan
țul slăbiciunilor nu a ajuns încă 
piesă de muzeu. Cu toate slăbi
ciunile pomenite sau nepomenite ar 
fi însă greu să nu remarcăm că aces
te case de filme ființează azi nu nu
mai ca un sistem superior de coordo
nare. ci și ca un sistem de emu
lație, „o concurență", ca să zic 
așa. profund etică. Nu toți producă
torii, dar unii producători, depășind 
inerții si comodități de toate tipurile, 
incep să-șl asume obligații mai com
plexe și mai înalte. Casele de filme 
încep să cunoască nu numai func
ția de director, ci și pe aceea de 
animator. Pe lingă ideea de plan în
cepe să acționeze șt ideea de pro
gram. Bătălia pentru reușita unui

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:
O producție a casei de filme trei

MUNTELE ASCUNS
g g g s
;..x

■ ii:

Scenariul: Mihai Crearfgâ. Regla : Andrei Cătălin

din 
din 

ales

statuetele

Cuvinte de recunoștință și 
mulțumire adresează Ecateri- 
na Butur din Galați (stp. Pis
cului 20) medicului Stelian Am- 
bruș, de la spitalul din Băicoi. 
Motivul ? Să dăm cuvlntul sem
natarei scrisorii :■ „Miopia pe 
care o aveam de la naștere, in 
ultimul timp devenise foarte 
gravă, fiind amenințată cu orbi
rea. Purtam ochelari cu dioptrii 
minus 26, si mă îngrozea gindul 
că in scurt timp nici ei nu-mi 
vor mai fi de folos. După mai 
multe încercări pe la diverși 
medici si spitale, cineva m-a 
sfătuit să mă duc si la docto
rul Ambruș din Băicoi. M-am 
dus si, in noiembrie, anul tre
cut, am fost operată la un ochi, 
iar zilele acestea, la celălalt. 
Acum, cind vă scriu aceste rin- 
dtiri, văd perfect. Văd cum. n-am 
văzut niciodată de cind sînt, in 
cei 64 de ani pe care-i am". 
Mulți înainte și dv., și medicu
lui Ambruș 1

■
Uhu

* ’ i

i
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Băleanu. Imaginea: Nlcolae Mărgineanu. Decoruri și 
costume: Nicolae Edulescu, arh. Adriana Păun. Montajul: lulla Gabrea. Sunetul: Ștefan Berindel. Cu: 
George Constantin, Dana Comnea, Horațiu Mălăele, Octavian Cotescu, Albert Kitzl, Victoria Mierlescu. 
Tamara Crețulescu, Viorel Branea, Ion Anghel, Constantin Rauțchi, Ștefan Tapalagă, Maria Ploae și frații 
Petreuș.

Filmul — a cărui premieră a avut loc aseară la cinematograful „Scala" din Capitală — este realizat 
în studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

film Începe să se încadreze în tactica 
și strategia atingerii unor perfor
manțe care depășesc soarta unui sin
gur film. „Bătălia" pentru un film 
poate însemna, de pildă, „bătălia pen
tru promovarea filmului de actuali
tate". Firește, o asemenea bătălie nu 
poate fi monopolul unei case, dar 
este un act de maturitate politică și 
artistică faptul că o casă anume — 
adică cea care poartă numărul trei 
— a făcut din acest obiectiv general 
o cauză proprie și o preocupare pri
mordială.

îndrăzneală responsabilă este sem
nul cel mai înalt al procesului de 
maturizare pe care vrea să-l semna
leze aceste rînduri. Asta nu În
seamnă, firește, că în producția noas
tră de filme nu sint decalaje și, une
ori, decalaje foarte mari. Asta nu

„actualizări" ale faptelor din trecut, 
ci implicîndu-se direct, participind 
direct, abordind direct realitățile și 
sensurile lumii al cărei produs este.

— ofensiva valorilor. Unii spun 
„ofensiva tinerilor", dar credem că 
expresia este numai pe 
proprie. în cinematografia 
pu a existat niciodată

jumătate 
noastră 

, o dife
rență prea marcată între vîrste. Ti
nerii regizori lansați in ultimii ani 
sînt cam toți trecuți de 30 de ani și 
deocamdată este destul de greu de 
vorbit de „timbrul unei generații 
noi". Dar nu este deloc greu nici de 
vorbit și nici de observat că produc
ția noastră de filme care s-a bazat 
ani de-a rîndul pe un nomenclator 
prea puțin mobil și destul de puțin 
primitor și apt de primenire, devine, 
începe să devină un sistem din ce în

FILMUL
Înseamnă, firește, că între creatori nu 
persistă încă 
barit artistic, 
nu înseamnă 
contradicțiile, 
staurează un

Care sînt 
nou raport de forțe ? După părerea 
noastră, ele ar fi :

— ofensiva filmului de actualitate. 
Acest film de actualitate este încă 
departe de ceea ce am dori să fie. 
între filme ca „Trecătoarele iubiri", 
„Proprietarii", „Trei scrisori secrete", 
„De bună voie și nesilit de nimeni", 
„Un zimbet pentru mai tîrziu", „Ilus
trate cu flori de cimp", „Filip cel 
bun" (le-am citat în ordinea apariției 
pe ecrane) există mari diferențe, nu 
numai de stil — ceea cer nu e deloc 
rău — dar și de gîndire, adică de pro
funzime — ceea ce e mai puțin bine. 
Important in această etapă este fap
tul că filmul de actualitate demon
strează cu probe că cineastul poate 
să ia parte la vasta operă de conști
entizare nu numai prin aluzii și prin

mari deosebiri de ga- 
Proces de maturizare 

că au fost suprimate 
ci că între ele se in- 

nou raport de forțe, 
caracteristicile acestui

ce mai mobil, mai accesibil, adică 
mai deschis in fața ideii de valoare, 
în fața ideii de debut, in fața ideii 
de a lansa — indiferent de virstă — 
creatori de o anumită calitate — și a- 
nume de o calitate superioară. Lupta 
nu se dă în fond, deși uneori ea poa
te avea și asemenea aparențe, intre 
„cei vechi" și „cei noi", între cei 
înscăunați și cei care bat la poartă. 
Adevărata luptă se dă între „cei care 
au ceva de spus" și „cei care n-au 
nimic de spus" sau poate au ceva de 
spus, dar acel ceva este prea firav 
sau prea puțin interesant. Această 
luptă, căreia toți îi spunem, și pe 
bună dreptate, „lupta împotriva me
diocrității" (a mediocrității indiferent 
din ce generație vine) își arată, poale 
încă prea timid, dar iși arată rezultate
le. Producțiile ’74—’75 sînt din ce în 
ce mai puțin producții și din ce în ce 
mai mult filme. Nu filme de aceeași 
carură, nu filme de egal impact, dar 
filme închegate, cu relief, cu idei 
topite în emoții, filme dintre care 
multe pot fi trimise peste graniță

fără complexe pentru că ne repre
zintă, filme care pot fi văzute inlăun- 
trul hotarelor — și sînt văzute cu plă
cere — pentru că ne regăsim în ele.

Este adevărat că și în ultimul timp 
au fost pelicule care au promis mai 
mult decit au dat și altele care au 
dat mai puțin decit ar fi trebuit. Dar, 
dip ce în ce mai des, pe generice în
cep să se decupeze nume care nu re
prezintă doar funcții, ci și individua
lități creatoare (uneori chiar perso
nalități) de diferite calibre, in dife
rite stadii de dezvoltare, creatori 
care, repet, au ceva de spus, și izbu
tesc să spună intr-un mod propriu. 
De neconfundat. Acest „de neconfun
dat" mi se pare destul de important, 
pentru că una din experiențele cele 
mai sceptice care se propuneau pină 
nu demult cineaștilor noștri era ur
mătoarea : luați 10 secvențe lucrate 
de 10 regizori, proiectați-le in fața 
unei săli, cerind ca la sfirșit publicul 
să indice, să ghicească adică, cine-i 
autorul fiecăreia. Testul se prevedea 
din cale afară de dificil, 
ar fi putut susține insă 
literar asemănător ar fi 
Nimeni nu ar susține că 
deosebit un fragment de Eugen Bar
bu, de unul de Marin Preda, de unul 
de Fănuș Neagu. de unul al lui D. R. 
Popescu.

Imaginii cineastului la răscrucea 
vînturilor, a intimplării, imaginii ci
neastului cu opțiuni labile și contururi 
moi, trecind cu egală dezinvoltură 
de la eroul in odăjdii la comedioare 
„fără pretenții" — și viceversa — în
cepe să i se opună intr-un mod din 
ce in ce mai convingător imaginea 
unui cineast care nu este dispus să 
facă turism pe cinemascop, un ci
neast care vrea să spună nu ceva vag, 
ci ceva anume, un adevăr esențial și 
pentru lumea sa lăuntrică și pentru 
lumea din afara sa, adică pentru 
societate.

Acest tip de cineast este una din 
expresiile cele mai convingătoareB 
ale procesului de maturizare pe care 
îl străbate azi filmul românesc. Și 
nu numai expresia, ci și speranța 
lui.

Nimeni nu 
că un test 
fost dificil, 
e greu de

DOUĂ GENERAȚII...
în cadrul manifestărilor po

litico-educative care se desfă
șoară în întîmpinarea alegerilor 
de deputați, la Satu-Mare a 
avut loc o emoționantă întîlnire 
a generațiilor — 600 de tineri 
muncitori și elevi care vor vota 
pentru prima dată cu membri 
de partid cu stagiu din ilegali
tate. întilnirea — în cadrul că
reia tov. loan Foriș, prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, a înfățișat pe larg reali
zările colectivelor de muncă săt
mărene, ale tineretului în între
cerea pentru înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen — a 
constituit un prilej de reafir
mare însuflețitoare a adeziunii 

angajării tuturor generațiilor 
oameni ai muncii sătmărent 
români, maghiari, germani — 
edificarea viitorului luminos 
patriei. (Octav Grumeza).

întreținut cu sătenii pe diferite 
teme de actualitate. Juriștii, de 
exemplu, au înfățișat largul de
mocratism al alegerilor de la 
9 martie, iar profesori de științe 
sociale însemnătatea istorică 
a documentelor Congresului 
al XI-lea. De la începutul anu
lui și pină în prezent, în satele 
județului Argeș au fost trimise 
de la orașe 25 brigăzi științifice, 
care au răspuns la întrebările a 
peste 5 000 de țărani muncitori. 
(Gh. Cirstea).

și 
de
La 
ai

ZILELE CĂRȚII
Sub auspiciile consiliului mu

nicipal al Frontului Unității So
cialiste, la casa de cultură a 
sindicatelor a fost deschisă sim- 
bătă o amplă expoziție cu vîn- 
zare, intitulată „Zilele cărții la 
Buzău". Vreme de o săptămină, 
aici va fi prezentată 
de carte a editurilor 
1974. In fiecare 
fcefi și directori 
participante la acest 
cărții se vor întîlni cu publicul 
buzoian intr-un dialog privind 
realizările și prevederile de vii
tor în domeniul tipăriturilor. 
(Mihai Bâzu).

„TE SLĂVIM, ȚARĂ"
„Spre casa alegătorului", „Vo

tăm", „De 9 martie", „Depu
tata" — sînt citeva din titlu
rile lucrărilor expuse in sala 
Fortuna din municipiul Arad, 
de un număr de 16 artiști plas
tici amatori. Organizată de că
tre Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă șl 
centrul județean de îndrumare 
a creației populare și a mișcă
rii artistice de masă, expoziția 
„Te slăvim, țară" este dedicată 
apropiatelor alegeri de deputați 
de la 9 martie și cuprinde 36 lu
crări de pictură (Constantin Si- 
mion).

zi. 
ai

producția 
pe anul 

redactori- 
editurilor 

salon al

VERNISAJ

5 000 DE RĂSPUNSURI
Duminică, la căminele cultu

rale din Recea, Deagurile și Iz
vorul au poposit în mijlocul ță
ranilor cooperatori trei brigăzi 
științifice din municipiul Pi
tești. Membrii brigăzilor s-au

După efectuarea unor ample 
lucrări de renovare și de orga
nizare a exponatelor, muzeul 
„Arta lemnului" din Cîmpulung 
Moldovenesc și-a redeschis zile
le trecute porțile. Cu acest 
prilej a avut loc și vernisajul 
expoziției de sculptură în lemn, 
cuprinzînd lucrări ale unor cu- 
noscuți artiști, cum ar fi Gheor- 
ghe Apostu, I. Birleanu și alții, 
al expoziției de prosoape popu
lare, făcînd parte din colecția 
Ion Țugui din Cîmpulung Mol
dovenesc, și de sculptură în ră
dăcini, aparținind artistului dor- 
nean Ion Cruceanu. (Gh. Pa- 
rascan). .
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PROGRAMUL I

8.30
9,00

10,00
10,30

Curs de limba germană. 
Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
File de dicționar : • Meda
lion Miklos Jancso ; • Film 
artistic „Sărmanii flăcăi". 
Telex.
Curs de limba rusă.

12,25
16,00
16,30-17,00 Curs de limba engleză.
17.30 ~ '
17,35
17,50

Telex.
Legile țării — legile noastre! 
Algoritm TV — enciclopedie 
pentru tineret,
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul 
Satu-Mare.

18,25

10,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cum votăm (film despre teh

nica votării).
20,05 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru. Ciclul „Oa

meni al zilelor noastre" : 
„Fata care a mutat. Parln- 
gul", de I. D. Șerban. Pre
mieră pe țară.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Cum votăm (film despre teh
nica votării).

’20,05 Dialog : Urbanizare și es
tetică. Participă Grigore 
Smeu șl Cezar Radu.

20,35 Film artistic : „Aventura lui 
Poseidon". Regia : Ronald 
Neame. In distribuție : Gene 
Hackman. Ernst Borgnlne. 
Red Buttons, Carol Lynley, 
Roddy Me Donall, Stella Ste
vens.

| Năravuri 
| vechi

I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I

— Vă rog să-mi dați doi me
tri de pinză „Mira".

— Poftiți. 6 lei metrul, plus 
două furculițe. 1

— Ce să fac 
maică ?

— Să măninci. 
două linguri sau 
nu vreți nici 
oglindă.

Dialog strict autentic (și co
tidian) la magazinul de solduri 
din piața orașului Drăgășani, 
unde gestionarul Dumitru Popa 
nu vinde nici o marfă de care 
ai nevoie dacă nu cumperi și 
alte „mărunțișuri". Și cite n-are 
el in rafturi, oferindu-le „gene
ros", dar obligatoriu : șireturi, 
placheuri, potcoave, nasturi, bri- 
cege, luminări, curele... Deși se 
află la doi pași de subalternul 
ei, conducerea cooperativei de 
consum îl lasă in pace. Așa că 
la „solduri" găsești de toate, in
clusiv năravuri vechi. Dar care 
năravuri nu-s de vînzare, ci 
de pus la... solduri intangibile.

cu furculițele,
Dacă nu, luați 
Un cuțit. Dacă 
cuțit, luați o

A făcut-o
de... oaie

— Știi ce, frate-meu ? 
nu s-a născut milițianul 
să mă dibuie pe mine 
beau. Mă înțelegi 7 Am ___
dele mele. Costică, mai adă un 
rind I

— Eu nu mai beau, că mă 
lașă nevastă-mea iar pe dinafa
ră. Tu ai face mai bine să . te 
duci să te culci. Știi povestea 
cu ulciorul, care...

...Care poveste nu l-a împie
dicat însă pe șoferul Dumitru 
Petrea să se urce la vo-lanul au
tobuzului 31-BZ-302 și să aler
ge ca un bolid pe strada Tran
silvaniei din Buzău. Cînd i-a 
apărut în față turma de oi a 
C.A.P. din Brăești, D. P. s-a 
pierdut cu firea și s-a izbit în 
turmă ca un berbece. Sosit la 
fața locului, echipajul miliției 
a început să numere oile moar
te : 51 I Iar D. P. începe acum 
să numere,banii.

încă 
care 
cînd 

meto-

„Veterinarii" 
din Arad

— Cite găini ai ? Dar porci ? 
Pentru fiecare orătanie in par
te iți dăm cite o chitanță, dum
neata ne dai banii, iar mline îi 
trimitem pe cei cu vaccinarea.

— Dar de ce să 
te găinile, taică ? 
nuntă in familie, 
din ele...

— Nu-i nimic,

vaccinez toa- 
Poimiine am

Si jumătate
— Nu-i nimic, abia o să le 

mîncați mai sănătoase. Banii, 
că ne grăbim !

Și. intr-adevăr, cei trei „a- 
genți veterinari", care poposeau 
din casă in casă pe la cetățenii 
din cartierul Grădiște-Arad, eli- 
berind chitanțe contra cost, a- 
veau de ce să se grăbească. Pe 
urmele lor nu veneau „vaccina- 
torii", ci lucrătorii de miliție, 
sesizați că din arhiva unei po
liclinici arădene dispăruseră mai 
multe registre și chitanțiere. 
Prinși în exercițiul... încasări
lor, cei trei „agenți veterinari" 
nu erau decit trei escroci sa
dea : Ionel Ghib, Ion Anton 
Erdeli și Terek Ludovic. Acum, 
li se pregătește și lor un „vac
cin" care să-i lecuiască.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



a

„Realizarea marilor obiective pe care ni je propunem în domeniul dezvoltării și modernizării 
agriculturii va spori și mai puternic rolul și contribuția acestei importante ramuri a economiei la 
creșterea venitului național, la asigurarea bunăstării țărănimii și întregului popor, la satisfacerea 
nevoilor de consum ale populației și ale întregii economii, la propășirea generală a patriei noastre66.

(Din Manifestul Frontului Unității Socialiste)
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SE DEZVOLTĂ BAZA 

TEHNICO-MATERIALĂ
PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ

-media anuală-
-miliarde lei-

110
74

Investiții -miliarde lei- 
j

94
71
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• In cincinalul următor se va

1366-1070 1371-1975 1376-1380

Tractoare agricole 1
-mii bucăți-z

Combine autopropulsate -bucăți-
11970 _ _ _

1300

amenaja pentru irigații o suprafață 

de circa 1 milion de hectare, se vor

Cereale boabe
-milioane tone-

circa <

15,8 M

tn
t 'J M>•£

1975

1980

r

1976

1380

1966 - 1970 1971—1975 1976 —1980

165

■ni

® îngrășăminte chimice livrate 
594' agriculturii

(substanța activă)
-mii tone-

1178

Suprafața amenajată pentru irigații 3000
-mii ha-

laao19751970

J®
V

BW

executa lucrări de desecări pe o 
suprafață de 1,1 milioane hectare 
și lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe o suprafață de peste 

800000 hectare.

® spori și se va diversifica 

substanțial parcul de tractoare 
și mașini agricole, accelerîndu-se 

ritmul mecanizării lucrărilor, în

vederea încheierii acestui proces 
pînă la finele cincinalului viitor.

® In cincinalul 1976-1980, veni

turile reale, pe o persoană activă, 
provenite din munca in cooperati
vele agricole de producție, precum 
și din gospodăriile personale vor 
crește cu 20-25 la sută, față de 
1975.

Sfeclă de zahăr (media anuală) El 
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Președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 

de acreditare a ambasadorului Kuweitului
în scurta alocuțiune rostită cu a- 

cest prilej, ambasadorul Aii Zaharia 
Al-Ansari a transmis președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și poporului român, urări de sănătate 
și fericire, de progres șl prosperitate 
din partea Emirului Kuweitului, Șeic 
Sabah Al-Salem Al-Sabah.

„Am plăcerea — a spus ambasado
rul kuweitian — să evidențiez dez
voltarea substanțială a relațiilor din
tre țările noastre în diferite domenii 
și sînt convins că schimbul de vizite 
prietenești dintre oficialități ale am
belor țări a avut un mare rol în atin
gerea acestui țel. Apropiata vizită a 
Excelentei Voastre in Kuweit, la in
vitația prietenului dumneavoastră, 
Alteța Sa Emirul statului Kuweit, 
va constitui o încununare a acestor 
vizite. Sperăm sincer ca vizita să dea 
rezultatele dorite pentru adîncirea 
înțelegerii reciproce șl a colaborării 
dintre țările noastre, în interesul 
bunăstării celor două popoare și al 
păcii în lume".

în continuare, ambasadorul Kuwei
tului a spus :

„în această perioadă dificilă prin 
care trece regiunea Orientului Mij
lociu, nu pot să nu subliniez că re
marcabilele dumneavoastră eforturi 
și notabila dumneavoastră contribu
ție la găsirea unei reglementări 
drepte și trainice în zonă se bucură 
■*3 prețuire atît în cercurile oficiale,

cit și în rîndul maselor populare, 
înfăptuirea acestui țel nobil servește 
cauzei păcii nu numai în regiune, ci 
și în întreaga lume".

în încheiere, ambasadorul kuwei
tian și-a exprimat hotărirea de a ac
ționa pentru dezvoltarea în conti
nuare a prieteniei și colaborării din
tre România și Kuweit.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. Mulțu
mind pentru mesajul prietenesc ce 
i-a fost adresat, președintele Nicdlae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
Emirului statului Kuweit calde urări 
de sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru poporul 
kuweitian prieten.

„Sînt bucuros să subliniez — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că între Republica Socialistă Româ
nia și statul Kuweit se dezvoltă re
lații prietenești, care servesc intere
selor celor două țări și popoare, pre
cum și cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. Aștept cu multă plăcere 
vizita pe care urmează să o fac în 
frumoasa dumneavoastră țară și nu
tresc speranța că ea va marca o 
nouă și rodnică etapă în dezvoltarea 
legăturilor dintre România și Ku
weit, în toate domeniile".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Ca țări în curs de dezvoltare,

România și Kuweitul pot și au da
toria de a conlucra tot mai strîns pe 
tărim internațional pentru instaura
rea unei noi ordini economice și po
litice, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte". Referindu-se la 
situația din Orientul Mijlociu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
„Republica Socialistă România, con
secventă politicii sale de pace și co
laborare internațională va continua 
să depună eforturi pentru a-și aduce 
contribuția Ia instaurarea unei păci 
drepte și trainice în Orientul Mijlo
ciu, astfel ca toate popoarele din a- 
ceastă regiune să-și poată consacra 
resursele materiale și umane dez
voltării lor economico-sociale inde
pendente".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat apoi ambasadorului kuweitian 
succes deplin în înfăptuirea misiunii 
încredințate.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială, prietenească, cu ambasadorul 
statului Kuweit. AH Zaharia Al-An
sari.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MAROCULUI

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT
Aniversarea Zilei naționale a Marocului îmi oferă deosebitul pri

lej să vă adresez, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și 
al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului marocan prieten.

Folosesc această plăcută ocazie pentru a exprima dfeplina satisfacție 
în legătură cu continua dezvoltare a relațiilor de prietenie și de cola
borare multilaterală dintre statele și popoarele noastre.

îmi exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor convenite în 
cursul întîlnirilor și convorbirilor purtate împreună, relațiile politice, 
economice, tehnico-științifice și culturale dintre România și Maroc, con
lucrarea dintre ele în viața internațională se vor dezvolta tot mai mult, 
spre binele celor două popoare, în interesul cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Comunicat cu privire la vizita oficială 
în Grecia a ministrului afacerilor 

externe al României

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit o te
legramă de mulțumire din partea 
președintelui Adunării Naționale a 
Kuweitului, Khaled Saleh Alghu- 
naim, pentru felicitările adresate cu 
prilejul realegerii sale în această 
funcție.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Maroc, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare ministrului a- 
facerilor externe al acestei țări, dr. 
Ahmed Laraki.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumiri din partea ministrului 
afacerilor externe al statului Ku
weit, Sabah Al-Ahmed Al-Jaber, 
pentru felicitările transmise cu oca
zia Zilei naționale a statului Kuweit.

*
Cu ocazia celei de-a 97-a aniver

sări a eliberării Bulgariei de sub ju
gul otoman, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București, Ivan 
Stefanov Abagiev, a oferit, luni sea
ra. un cocteil în saloanele amba
sadei. +

Academia de științe sociale și po
litice. Academia „Stefan Gheorghiu" 
și Institutul de studii istorice și so- 
cial-politice au organizat, luni, o Se
siune științifică cansacrată luptei ma
selor populare pentru instaurarea

primului guvern revoluționar demo
cratic din istoria României.

Cuvîntui de deschidere a fost ros
tit de prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice. La lucrările 
sesiunii, în cadrul căreia au fost pre
zentate mai multe referate pe mar
ginea cărora s-au purtat ample dis
cuții. au participat cercetători, cadre 
didactice din învățămîntul superior 
și liceal, activiști de partid și de stat, 
studenți, oameni ai muncii din Ca
pitală.

*
Luni a sosit în Capitală Peter 

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

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Mihai Diamandopol, 
președintele Băncii de investiții.

★
Asociația de drept international și 

relații internaționale, împreună cu 
Asociația română de științe politice 
au organizat luni o masă rotundă, la 
care Martin Diamond, profesor de 
științe politice de la Universitatea 
Northern Illinois din Statele Unite, 
ă făcut o expunere^ cu tema „Sepa
rația puterilor în Statele Unite ale 
Americii — analiză istorică și per
spective". <

Au participat profesori universitari; 
cercetători ai institutelor Academiei 
de științe sociale și politice, ziariști.

Au luat parte reprezentanți ai Am
basadei S.U.A. la București.

(Agerpres)

A apărut revista

ANALE DE ISTORIE
nr. 1/1975

Sumarul revistei se deschide 
cu cuvîntui introductiv semnat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Programul 
Partidului Comunist Român.

în continuare este publicat 
articolul „Primul program uni
tar și de largă perspectivă isto
rică al Partidului Comunist 
Român", de AUGUSTIN DEAC 
și GHEORGHE SURPAT.

Rubrica „30 DE ANI DE LA 
INSTAURAREA PUTERII RE
VOLUȚIONAR - DEMOCRATE" 
cuprinde articolul „6 Martie 
1945 in istoria contemporană a 
României", de ARON PETRIC, 
și dezbaterea „Configurația vie
ții social-politice din România 
in perioada 23 August 194'1 — 
6 Martie 1945". La rubrica 
„STUDII" sint inserate artico
lele : „Lupta pentru indepen
dență și unitate statală, perma
nență a istoriei poporului ro
mân", de GHEORGHE ZAHA- 

..RjțA,.și MIRCEA MUȘAT, „Con- ,g 
temporancitatea noastră socia
listă în istoria milenară a pa
triei", de TITU GEORGESCU, 
„Rolul științei istorice în acti
vitatea politico-ideoiogică și 
cultural-educativă a P.C.R.", de 
GHEORGHE I. IONIȚA, precum 
și alte articole.

Secvențe
De la coastele înso

rite ale Atlanticului și 
Mediteranei, pînă în 
zona Atlașilor Inalți 
și oazele sahariene, 
Marocul oferă astăzi, 
la aproape două dece
nii de la cucerirea 
independenței (3 mar
tie 1956), secvențe 
semnificative ale efor
turilor ce se depun 
pentru accelerarea dez
voltării economice. O 
atenție prioritară se 
acordă în acest scop 
valorificării bogatelor 
resurse materiale ale 
țării. Se știe că Maro
cul dispupe, în pri
mul rînd, de impresio
nante zăcăminte de 
fosfați, definind locul 
al doilea în lume. Re
cent s-a anunțat că 
numai zăcămintele de 
la Kouringba și Iou- 
soufia urmează să a- 
sigure, pînă în 1977, o 
producție de 26 mi
lioane tone anual.

Punerea în valoare a 
marilor resurse de care 
dispune Marocul a de
terminat apariția pe 
harta țării a unor im
portante centre indus
triale. La Mohammei- 
da au luat ființă o se
rie de unități de pre
lucrare a fosfaților, 
precum și o rafinărie, 
care va prelucra anual 
3,5 milioane tone de 
țiței. O altă rafinărie 
funcționează la Sidi 
Kacem. Safi a devenit 
primul centru petro
chimic al tării. Se 
pun bazele unei alte 
ramuri esențiale — 
metalurgia. Construc
ția de mașini a debu
tat cu o modernă fa
brică de aparataj e- 
lectric la Ke.nitra, și

ale înnoirilor
cu o uzină de montaj 
de automobile „So- 
maca" la Casablanca, 
finanțată în proporție 
de peste 50 la sută cu 
capital național. Noi 
centrale hidro și ter
moelectrice sînt în 
curs de construcție 
sau extindere la Jerra- 
da, El Mansour, Idriss, 
Moulay Youssef, ceea 
ce va duce la dubla
rea puterii instalate. 
Măsurile luate în ul
timul timp pentru

NOTE DE DRUM

trecerea sub controlul 
statului a unor im
portante sectoare de 
activitate economică, 
în primul rînd a băn
cilor, a companiilor 
de asigurare și mai 
recent a distribuirii 
hidrocarburilor, au 
determinat un revi
riment în dezvoltarea 
economică, permițînd 
o repartizare mai ra
țională și mai efici
entă a resurselor ță
rii.

în peisajul realizări
lor economice se evi
dențiază și roadele 
bogate ale colaborării 
româno-marocane, pe 
multiple planuri, pu
ternic stimulată de 
convorbirile dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și Regele 
Hăssan al II-lea, pri
lejuite de vizitele e- 
fectuate in Maroc, în 
1970 și 1973, de către 
șeful statului român. 
Peste 400 de specialiști 
români lucrează în

economice
prezent în Maroc. Un 
rol important în ex
tinderea colaborării ro
mâno-marocane revine 
societății mixte „SO- 
MIMA", cu sediul la 
Agadir, devenit în ul
timii ani principalul 
centru minier din de
șertul sudic al tării. 
Aici, în inima munți
lor Atlași, mineri ro
mâni și marocani au 
pus recent în valoare 
două importante zăcă
minte de cupru la 
Talaat Iminisrfi și 
Ouansimi,. pentru care 
au fost construite și 
uzine de prelucrare 
după proiecte și cu 
utilaje românești Di
ferite studii de spe
cialitate se fac acum 
pentru deschiderea în 
cooperare și a altor 
exploatări miniere, 
pentru construirea în 
comun a unor impor
tante obiective econo
mice înscrise în cin
cinalul actual de dez
voltare economică a 
Marocului.

Activitatea desfășu
rată de specialiștii ro
mâni în Maroc, despre 
care gazdele au cu
vinte de caldă apre
ciere, dă expresie con
cretă relațiilor priete
nești româno-maroca
ne, specifice raportu
rilor de caldă solida
ritate dintre România 
și statele arabe, oglin
dește dorința de con
lucrare a celor două 
țări, pe baze reciproc 
avantajoase, în folo
sul ambelor popoare, 
al cauzei progresului 
și păcii in lume.

Mircea
S. IONESCU

Recepție la ambasada Marocului

• Spqrt*sport*sport*sport»sport«sport
ADNOTĂRI LA DUMINICA SPORTIVĂ 

Răspunderi pentru un fotbal 
la care vin 180000 de spectatori

Etapa campionatului diviziei A de 
la începutul acestei primăveri s-a 
bucurat de mult interes din partea 
amatorilor de fotbal. Concludent 
pentru atenția cu care sînt însoțite 
echipele noastre fruntașe este și nu
mărul total al spectatorilor, la cele 
■nouă partide — aproape 180 000 ! 
Nici un alt sport nu concentrează în 
jurul său un public atît de larg ca 
fotbalul. Meciurile de reîncepere a 
campionatului au prilejuit adevărate 
sărbători populare, momente de re- 
r-eare pentru oamenii muncii la sfîr- 
șit de săptămînă. Aproape 30 000 de 
spectatori la Timișoara, peste 40 000 
pe stadionul Craiovei, record de asis
tentă la partida derbi de la Reșița, 
festival sportiv-cultural pe arena de 
la Pitești — sînt cîteva date cu sem
nificații despre atracția exercitată de 
spectacolul fotbalistic. Acest fapt de
termină însă și răspunderile cluburi
lor fruntașe, răspunderi care depă
șesc cu mult atribuțiile pur tehnice, 
de pregătire a echipelor și care cer 
măsuri pentru satisfacerea deplină a 
gustului public, prin asigurarea or
ganizării și ordinii pe stadioane, a 
sportivității în tribune și pe cîmpu- 
rile de joc. Numai un asemenea cli
mat sărbătoresc și sportiv e de na
tură să corespundă manifestărilor 
publice ocazionate de partidele de 
fotbal, contribuind, în același timp, 
la evoluția fructuoasă a acestui sport 
atît de agreat.

Or, dacă, în general, se poate apre
cia că reînceperea campionatului a 
decurs în condiții propice, să nu 
trecem, totuși, peste unele neajunsuri 
care s-au semnalat în tribune și pe 
terenuri. Dincolo de faptul că nici 
un stadion n-a primit „nota zece" la 
capitolul sportivității — reporterii 
ziarului „Sportul" apreciind cu „8“ 
atmosfera de pe două treimi dintre 
arenele primei etape — să observăm 
persistența unor așa-ziși suporteri 
care consideră că odată cu achitarea 
biletului de intrare și-au cumpărat 
și dreptul la fluierături, vociferări și 
injurii. Sîmbătă, de la Iași, au răz
bătut prin microfoanele televiziunii 
insulte proferate în gura mare, du
minică, pe stadionul Steaua, unii 
spectatori fără educație s-au încăie- 
rat în tribună, a fost aruncată și o 
sticlă goală spre poarta echipei oas
pete. Deși astfel de fapte au carac
ter de excepții, se cuvine să atragem 
din nou atenția cluburilor organiza
toare asupra răspunderii pe tărîmul 
educației publicului, a propriilor sus
ținători. Totodată, tinind seama că 
majoritatea spectatorilor sint adoles
cenți din școli, întreprinderi și insti
tuții. trebuie ca organizațiile U.T.C. 
să fie mai active în privința educării 
tinerilor amatori de fotbal în spiritul 
deplinei sportivități.

Cu toate că in preajma începerii 
noului sezon s-a reamintit conducă
torilor de cluburi, arbitrilor, antre
norilor și jucătorilor obligația de a

respecta cu strictețe regulile de ioc, 
ordinea regulamentară, iată că, din 
prima etapă, s-au înregistrat nu mai 
puțin de 15 cartonașe galbene 1 Și. 
trebuie să spunem că, în unele din
tre aceste cazuri, arbitrii s-au ară
tat prea îngăduitori. De exemplu, la 
meciul Steaua — A.S.A.. chiar doi 
dintre cei mai buni jucători (Dumi
tru și Boloni) au comis asemenea a- 
gresiuni — asupra unor adversari 
fără minge I — incit trebuiau expul
zați imediat de pe teren. De altfel, 
arbitrajul sub orice critică de la 
acest meci — decizii anapoda la 
faze decisive, îngăduință față de 
brutalități \în serie etc. — ne arată 
că problema calității corpului de ar
bitri rămine pe mai departe des
chisă.

Odată cu reluarea activității com- 
petiționale putem spune că am in
trat direct și în faza meciurilor in
ternaționale pe care le va susține e- 
chipa reprezentativă. Relațiile pri
mite asupra celor 26 de jucători se
lecționați intr-un lot lărgit dau fot
baliștilor respectivi calificative de 
la „foarte bine" pînă la „neconclu
dent". După cum apreciază Valentin 
Stănescu, in meciul de la Reșița au 
jucat bine Dobrău, Dinu, Sandu Ga
briel, Beldeanu .precum și Atodire- 
sei din lotul de tineret. Ceilalți — 
Cheran, Deleanu. Nunweiller, Luces- 
cu, Sătmăreanu și Georgescu — au 
avut, după părerea antrenorului de 
la lotul reprezentativ, comportări 
„neconcludente". La Craiova, obser
vatorul federal I. Ardeleanu notează 
drept foarte bun jocul lui Bălăci, 
bun pe cel al lui Marcu și insuficient 
de concludentă comportarea lui Cri- 
șan (care n-a jucat decît 18 minute). 
Urmărind partida Steaua — A.S.A., 
putem spune că Dumitru (minus a- 
tacurile neregulamentare) deține o 
formă bună pentru început de sezon. 
Mai puțin convingători au fost lor- 
dănescu, Sameș și Anghelini. Dinco
lo de selecționabili, remarcăm jo
cul lui Marcel Răducanu din lotul 
de tineret (ca și al colegilor săi din 
acest lot — Aelenii și Ion Ion. pre- 
zenți într-un meci al „speranțelor" 
și învingători cu 8—0 !). De la Pi
tești, relatarea arbitrului N. Petri- 
ceânu vorbește despre forma bună 
a lui Troi și despre excelenta rein
trare a lui Dobrin. în schimb, jocul 
lui Antonescu e calificat drept „ne
concludent". De la Petroșani, sîn- 
tem informați că portarul Iorgulescu 
a apărat foarte bine și că Mulțescu, 
căpitanul echipei de tineret, a ară
tat o formă bună la primul meci 
oficial. De asemenea, din lotul de 
tineret telespectatorii au putut re
marca evoluția din ce în ce mai pro
mițătoare a portarului titular. Ba- 
thori I. Reamintim că echipele re
prezentative A și de tineret se vor 
întrece la Rîmnicu-Vilcea (11 martie) 
într-o partidă de verificare.

V. MIRONESCU

Ședința Biroului Executiv 
al C. N. E. F. S.

Luni, 3 martie a.c„ a avut loc șe
dința Biroului Executiv al C.N.E.F.S. 
A fost definitivat programul de dez
voltare a activității de educație fizică 
și sport pe perioada 1975—1980, in 
lumina sarcinilor cuprinse în mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu adre
sat participanților la recenta Confe
rință pe țară a mișcării sportive și 
pe baza propunerilor făcute in cadrul 
acesteia.

Biroul Executiv a analizat unele 
propuneri de îmbunătățiri aduse 
Complexului sportiv „Sport și sănă
tate", in urma concluziilor rezultate 
după experimentarea sa. timp de un 
an. (Regulamentul astfel completat 
va intra în vigoare la 1 aprilie 1975).

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a ho- 
tărît ca Biroul F.R. Fotbal să întă
rească prin măsuri ferme și eficien
te acțiunile de pregătire a echipei re
prezentative pentru apropiatul sezon 
internațional, să lărgească colectivul 
de tehnicieni care pregătesc echipa 
națională pentru viitoarele confrun
tări internaționale.

Succese românești 
peste hotare

® ,Sportivi din opt țări europene 
au participat la concursul internațio
nal de judo desfășurat Ia Sofia. In 
limitele categoriei semi-grea, judo- 
canul român Constantin Știrbu a ob
ținut o surprinzătoare victorie, reu
șind să se claseze pe locul întîi, îna
intea campionului european Moch 
(R. D. Germană). La categoria ușoa
ră, Ștefan Pop s-a situat pe locul 
trei.

© Desfășurată Ia Kiev, cea de-a 14-a 
ediție a tradiționalei competiții de 
lupte greco-romane „Memorialul 
Ivan Podubnîi" a reunit sportivi din 
12 țări. Un succes de prestigiu a ob
ținut luptătorul român Constantin 
Alexandru situat pe primul Ioc la 
categoria 48 kg. P'e locurile următoa
re s-au clasat Kamil Fatkulin 
(U.R.S.S.) și Pavel Hristov (Bulga
ria). La categoria supergrea, Victor 
Dolipschi s-a clasat pe locul 3, în 
timp ce Adrian Popa a ocupat locul 
5 la categoria 74 kg.

REZULTATE, 
CLASAMENTE

Fotbal. Divizia A, etapa a XVIII-a : 
Politehnica Timișoara — F.C. Chi
mia 1—0 (0—0) ; F.C.M. Reșița — 
Dinamo 2—2 (0—0) ; Jiul — U.T.A. 
2—1 (0—1) ; Univ. Craiova — „U“ 
Cluj-Napoca 5—0 (3—0) ; F.C. Ar
geș — F.C. Constanța 3—0 (1—0) ; 
Steagul roșu — Sportul stud. 0—1 
(0-0) ; C.F.R. — F.C. Galați 0—0 ; 
Steaua — A.S.A. 6—2 (1—1) ; Poli
tehnica Iași — Olimpia 1—0 (0—0). 
Clasament : 1. Dinamo — 28 p. 2. 
F.C.M. Reșița — 24 p. ; 3. A.S.A. — 
21 p. ; 4. Univ. Craiova — 20 p. ;
5—7. Steaua, U.T.A., C.F.R. — 19 p. 
etc.

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Maroc, ambasadorul acestei țări 
la București, Maâti Jorio, a oferit 
luni după-amiază o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru al guvernului. Cor- 
neliu Mănescu și Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinți ai Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. reprezentanți ai conducerii unor

ministere și' instituții centrale eco
nomice. oameni de cultură si artă, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★

Cu același prilej, ambasadorul Re
gatului Maroc la București a rostit, 
luni seara, o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

AZI ULTIMA ZI LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A MĂRȚIȘORULUI

Azi este ultima zi în care se 
mai pot procura bilete pentru 
tradiționala tragere extraordina
ră Pronoexpres a Mărțișorului, 
Ia care se vor atribui numeroase 
și importante premii în bani, 
autoturisme „Dacia 1300", „Mosk- 
vici 408/412“ și „Skoda S 100", 
precum și excursii peste hotare 
în R. S. Cehoslovacă (Praga — 
Karlovi-Vary — Plzen) cu tre
nul și autocarul, în R. P. Unga
ră (Budapesta — Balaton) cu 
trenul și autocarul, în Anglia 
(cu avionul, durata circa 8 zile)

și Franța (cu avionul, durata 
circa 8 zile).

La tragerea extraordinară 
Pronoexpres a Mărțișorului din 
5 martie se vor efectua 7 extra
geri, după cum urmează : pri
mele trei extrageri de cite 5 
numere fiecare din 45, extra
gerile a 4-a și a 5-a de cite 6 
numere din 45 și extragerea a 
7-a de 5 numere din 45. în to
tal vor fi extrase 38 de numere 
cîștigătoare. Participarea se face 
cu bilete de cîte 6 lei șl 15 lei, 
ultima variantă avînd dreptul 
de participare la toate cele 7 
extrageri.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a făcut o vizită oficială 
în Grecia, în perioada 27 februarie — 
3 martie 1975, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Elene, Dimitrios Bitsios.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a fost 
primit de președintele Republicii 
Elene, Mihail Stassinopoulos. George 
Macovescu a fost, de asemenea, pri
mit de președintele Consiliului de 
Miniștri, Constantin Caramanlis, că
ruia i-a transmis un mesaj personal 
de prietenie din partea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și i-a reînnoit 
invitația de a face o vizită oficială 
în România. Invitația a fost accep
tată cu mare plăcere, data vizitei 
urmînd să fie fixată ulterior, pe cale 
diplomatică. La rîndul său, președin
tele Consiliului de Miniștri, Con
stantin Caramanlis. l-a rugat pe mi
nistrul român să transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de prietenie și bunăvoință.

De asemenea, George Macovescu a 
fost primit de președintele Camerei 
Deputaților, Constantin Papaconstan- 
tinu.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
miniștri au procedat la o analiză a- 
profundată a stadiului actual și a 
perspectivelor relațiilor între cele 
două țări și au făcut un schimb de 
vederi asupra problemelor interna
ționale.

Convorbirile dintre cei doi miniștri 
ai afacerilor externe s-au desfășurat 
într-o atmosferă de încredere și cor
dialitate reciprocă, ce caracterizează 
relațiile tradiționale de prietenie 
dintre România și Grecia.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea favora
bilă a relațiilor bilaterale, care sînt 
fundamentate pe principiile și sco
purile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite, pe dreptul internațional, cit 
și pe acordurile încheiate, pînă în 
prezent, între cele două țări.

Convinși de importanța vizitelor și 
întîlnirilor reciproce între reprezen
tanții oficiali ai Republicii Sqcialiste 
România și Republicii Elene, cei doi 
miniștri s-au pronunțat pentru sta
bilirea de contacte și consultări pe
riodice, la toate nivelurile, ceea ce 
va contribui la consolidarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, cit și la dezvoltarea cola
borării balcanice, în interesul păcii.

Cei doi miniștri au subliniat, de 
asemenea, importanta Comisiei mix
te guvernamentale pentru dezvolta
rea relațiilor bilaterale în toate do
meniile, îndeosebi în ceea ce privește 
cooperarea economică și culturală. 
Ei au căzut de acord asupra necesi
tății de a întări și mai mult activi
tatea acestei comisii. în cadrul ur
mătoarei sesiuni, care va avea loc la 
Atena, în cursul celui de-al treilea 
trimestru al anului 1975, Comisia 
mixtă guvernamentală va examina 
noi proiecte de interes comun, vi- 
zînd lărgirea colaborării bilaterale, 
inclusiv încheierea unui nou acord de 
cooperare economică și tehnică pe 
termen lung.

în vederea stimulării schimburilor 
economice șl a navigației, cit și a 
favorizării mișcării turistice, cei doi 
miniștri au reafirmat hotărîrea gu
vernelor lor de a semna, în viitorul 
apropiat, un acord privind înființa
rea de consulate la Salonic și Con
stanța și de a sprijini deschiderea 
unor birouri de informații turistice.

Cei doi miniștri au procedat la 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Convenției veterinare și a 
Convenției de asistență juridică. Re
prezentanții Consiliului Național ro
mân pentru Știință și Tehnologie și 
ai Ministerului grec al Culturii și 
Științelor au semnat un acord special 
cu privire la schimbul de personal 
științific și de specialitate.

Analizînd evoluția schimburilor 
culturale și științifice, cei doi mi
niștri ai afacerilor externe au con
venit asupra necesității de a stringe 
și mai mult legăturile culturale, cu 
rădăcini profunde in istoria și rela
țiile prietenești dintre cele două po
poare,' și de a sprijini organizarea 
anuală, în cadrul universităților de 
la Atena și București, a unor serii 
de conferințe asupra culturii și ci
vilizației celor două țări.

Examinind principalele aspecte ale 
situației internaționale, cei doi mi
niștri au subliniat importanța res
pectării, în relațiile dintre state, a 
scopurilor și principiilor Cartei 
O.N.U., a principiilor independenței 
naționale și egalității suverane, 
nerecurgerii la forță sau la amenința
rea cu forța, inviolabilității frontie
relor, integrității teritoriale a state
lor, reglementării pașnice a diferen
delor, neamestecului în treburile in
terne, a respectării drepturilor omu
lui și libertăților fundamentale — 
inclusiv a libertății de gîndire, de 
conștiință, religie sau de convingere

(Urmare din pag. I)
ramureș", fluviu de vite, 
cum a fost de cind lumea 
pe aceste păminturi ; cum 
stăm cu Miorița și semnele 
noastre de vechime, refu
giate în cintec, în port, in 
ulceaua și blidul de lut, în 
datină, toate trebuind a fi 
regăsite în îndătinarea și 
edificiul timpului de astăzi, 
a cărui substanță socialistă 
crește în mod necesar din 
dulceața solurilor străbune; 
cum înfloresc azi prover
bialele virtuți moroșene — 
setea de adevăr și dreptate, 
neîngenuncherea. echili
brul, aprinsa hărnicie, le
gătura de glie, gindirea și 
simțirea de tip mitologic, 
neistovita credință în pa
trie și bucuria de a sta ne
clătinat la hotar ; cum în
florește cartea în oameni 
și oamenii în carte, dar — 
mai cu seamă — în ce mod 
copilărește se instruiește 
și se ridică in soarele țării 
pădurea tînără, pruncii- 
coconi, care sînt speranța 
de bine și prelungirea celor 
de azi in viitorul comu
nist ; cum crește și se con
solidează sănătatea in oa
meni ; cum cresc, înfloresc 
și rodesc livezile din nord ; 
cum cresc, înfloresc și ro
desc pe aceste meleaguri' 
toate ideile și inițiativele 
de mai bine ale Congresu
lui al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Toate convorbirile noas
tre au decurs sub semnul 
viitorului, care își contura 
un portret pe măsură. Iată 
cum arată acest viitor din 
perspectiva anului 1980,

cînd se va încheia un nou 
ciclu din dezvoltarea so
cialistă a județului Mara
mureș, cincinalul pe care 
îl avem în față : producția 
globală industrială va creș
te cu peste jumătate față 
de cea de azi, paralel cu 
crearea a 20 000 noi locuri 
de muncă ; va spori pro
ducția de metale neferoase

masei lemnoase la Sighetul 
Marmației, Tirgu - Lăpuș, 
Borsa, Baia Mare ; se va 
tripla industria ușoară a 
județului și prin amplasa
rea unor noi fabrici Ia Baia 
Mare, Sighetul Marmației, 
Tîrgu-Lăpuș. Vișeu de Sus, 
Șomcuta Mare ; agricultura 
județului va avea un ritm 
de creștere de 4,8, superior

E primăvară în oameni, 
în cuget în simțiri

cu peste o zecime în ra
port cu cea actuală, prin 
noile zăcăminte care se 
vor pune in exploatare la 
Cavnic, Țibleș, Săsar, Ilba, 
Băiuț, Baia Sprie și, în
deosebi, Borșa, aceasta din 
urmă promițind să devină 
o revelație a bazinului mi
nier Baia Mare ; între
prinderile constructoare de 
mașini vor spori de la dbuâ 
la opt, ceea ce va avea 
drept consecință creșterea 
de cinci ori a acestei ra
muri industriale ; pădurile, 
care dețin peste 42 la sută 
din suprafața județului, vor 
intra într-un nou ciclu al 
existenței lor prin noile 
capacități da valorificare a

celui mediu pe țară (3,9 la 
sută), incit producția glo
bală agricolă o va depăși 
pe cea de azi cu 26,5 la 
sută...

Cifre, date, jaloane, di
recții de dezvoltare, oglinzi 
ale viitorului întîi al țării, 
așa cum se prefigurează și 
se temeinicește el pe me
leagurile maramureșene. 
Despre toate acestea am 
discutat și luat aminte, îm
preună cu cei nouă scrii
tori pelegrini cu care m-am 
însoțit în descrisa drume
ție de minte, inimă și lite
ratură : loan. Alexandru, 
Ion Bogdan-Iuga, Gheor
ghe Chivu, Mihai Cupcea, 
Petre Got, Ion Sofia Ma-

nolescu, Mihai Olos, Claus 
Stephani și Tiberiu Utan. 
Gazdele ne-au oferit ospe- 
ția lor și sufletul viu al 
locurilor pe care le traver
sam, iar noi le-am dat în 
schimb poeme și verb, în
tru lauda patriei și a oa
menilor ei. Erau de față 
rîurile, munții, pădurile și 
rostirea maramureșeană, așa 
cum e firesc să se întîmple 
în momentele de înaltă 
gîndire și simțire ale na
țiunii noastre. Era de față 
însăși patria socialistă. Din 
munți pogora un iz de pri
măvară, vestind anotimpul 
tuturor promisiunilor, care 
își are în alegerile de la 9 
mărțișor o emblemă pe 
măsură : redeșteptarea na
turii se conjugă bine cu 
redeșteptarea plenitudinară 
a României socialiste, așa 
cum o afirmă cu tărie Ma
nifestul Frontului Unității 
Socialiste. Victoria în ale
geri a acestui FRONT — 
care este însuși poporul 
român — este opțiunea so
lemnă șl definitivă a Româ
niei pentru victoria primă
verii pe meleagurile car- 
pato-dunărene, pe care 
le-am moștenit din stră
buni.

E primăvară în tară. E 
primăvară in oameni. E 
primăvară în cuget. E pri
măvară în simțiri. Dacă 
rostim, gîndim, trăim, sim
țim azi patria socialistă 
drept o natură veșnic rein- 
tineritoare, revoluționată 
de înnoiri, asta se datorea
ză conjurației noastre co
muniste cu primăvăraticul 
Mărțișor.

— a principiilor egalității în drep
turi a popoarelor și dreptului po
poarelor de a dispune de ele însele, 
cooperării între state și îndeplinirii 
cu bună credință a obligațiilor care 
decurg din dreptul internațional.

Miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări au apreciat, de comun 
acord, că, în condițiile internaționale 
actuale, fiecare țară, mare sau mică, 
trebuie să contribuie, în măsura po
sibilităților sale, la soluționarea pro
blemelor internaționale.

Cei doi miniștri au relevat im
portanța pe care Republica Socialistă 
România și Republica Elenă o acor
dă întăririi rolului șl eficienței Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
menținerea păcii și promovarea coo
perării intre state,.

Ei au apreciat, de asemenea, că 
Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa constituie o etapă 
importantă a procesului de destin
dere și au exprimat voința guverne
lor lor de a acționa energic, împreună 
cu celelalte state, pentru convocarea 
fazei finale a conferinței la un nivel 
ridicat, pentru încheierea fructuoasă 
a lucrărilor ei și consolidarea unui 
sistem real de securitate.

Referindu-se, în mod deosebit, la 
situația din Peninsula Balcanică, cei 
doi miniștri au apreciat că trebuie 
create condiții favorabile pentru dez
voltarea colaborării și înțelegerii în
tre toate țările balcanice și pentru 
găsirea modalităților adecvate, în ve
derea întăririi relațiilor de bună ve
cinătate și de cooperare, pe multiple 
planuri. între țările vecine.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
neliniștea în legătură cu situația 
existentă. în Cipru și au convenit că 
aceasta nu poate continua fără să 
genereze pericole grave pentru pacea 
șl stabilitatea în regiune. Ei și-au 
reafirmat acordul privind necesitatea 
de a se depune eforturi energice 
pentru a se ajunge rapid la o regle
mentare politică, durabilă și echita
bilă a problemei cipriote, eliminînd 
orioe măsură unilaterală care vizează 
crearea de fapte împlinite. în acest 
sons, ei au subliniat importanta re
zoluției nr. 3212 a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, care 
preconizează retragerea neintîrziată 
a tuturor trupelor străine de pe teri
toriul Republicii Cipru, reîntoarcerea 
refugiaților la căminele lor, în con
diții de securitate, și respectarea de 
către toate țările a independenței, 
suveranității și Integrității teritoriale 
a Ciprului,-precum și abținerea de la 
orice act de intervenție îndreptat 
împotriva sa.

Ministrul afacerilor externe el 
Greciei, apreciind propunerea româ
nă pentru convocarea unei întîlnirl 
a țărilor balcanice in problema Ci
prului, a mulțumit ministrului afa
cerilor externe al României pentru 
contribuția țării sale la reglementa
rea problemei cipriote.

în ceea ce privește situația din 
Orientul Apropiat, cei doi miniștri 
au subliniat necesitatea de a se in
staura o pace justă și durabilă, care 

_.șă garanteze aplicarea rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate și Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite. Pornind de la principiul drep
tului la autodeterminare al popoare
lor, precum și de la postulatul că do- 
bîndlrea de teritorii prin forță este 
inacceptabilă în relațiile internaționa
le, cei doi miniștri au relevat, de ase
menea, necesitatea unei soluții care 
să respecte drepturile legitime ale 
tuturor popoarelor din regiune și 
care să garanteze identitatea națio
nală și drepturile legitime ale po
porului arab palestinean.

Referindu-se la situația economică 
internațională, cei doi miniștri au 
subliniat hotărîrea guvernelor lor de 
a-și uni eforturile cu ale altor state 
pentru a contribui la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru a ăe asigura condițiile care 
să permită fiecărei națiuni să ajungă 
la un nivel de dezvoltare economică 
și socială în măsură să-i ofere po
sibilitatea de a se bucura pe deplin 
de cuceririle științei și tehnicii con
temporane. în acest sens, ei au con
statat că este necesar să se depună 
eforturi pentru punerea în aplicare a 
documentelor adoptate de cea de-a 
VI-a sesiune specială a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor U- 
niite, tin.îndu-se seama de declarațiile 
făcute de reprezentanții țărilor lor.

Feliicitîndu-se pentru rezultatele, 
obținute, cele două părți și-au ex
primat certitudinea că vizita minis
trului afacerilor externe al României 
in Grecia constituie o nouă contri
buție la extinderea și întărirea rela
țiilor de prietenie tradiționale și a 
cooperării sincere între Republica 
Socialistă România și Republica 
Elenă,

Ministrul afacerilor externe al 
României l-a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Greciei să facă 

vizită oficială in România, Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd să fie stabilită ulte
rior pe cale diplomatică.

*
Ministrul afacerilor externe al 

României, George Macovescu. a pă
răsit, luni după-amiază. Atena. La 
plecare,, el a fost condus de omolo
gul său, Dimitrios Bitsios, de func
ționari superiori din M.'A.E., precum 
și de membri ai ambasadei române. 
Erau de față Ion Brad, ambasadorul 
tării noastre în Grecia, și Dimitri Pa- 
padakis, ambasadorul Greciei în 
România.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

A fost de fată Athanase Camilos, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Elene la București.

vremea
Ieri in țar» : Vremea s-a menținut 

frumoasă șl călduroasă. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin in cursul di
mineții. Vintul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila între 6 grade ta Sulina, Huși, Iași 
șl Joseni și 20 de grade la Băllești. In 
București : Vremea a fost frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Temperatura maximă a fost de 18 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de S, C 
și 7 martie. în țară : Cerul se va înno
ra treptat, începînd din vestul țării. Vor 
cădea precipitații slabe, mai ales sub 
formă de ploaie. Vint slab ptnă la po
trivit. Temperatura în scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între fl șl 
14 grade, mai ridicate în prima zi în 
sud-estul țârii. In București : Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în a doua 
parte a intervalului, cînd vor cădea 
precipitații slabe. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în scădere In a 
doua parte a intervalului.
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MOSCOVA
ASTĂZI SE DESCHIDE LA ALGER Adunare festivă

Conferința la nivel înalt

Primirea delegației
președintele

române de către
Ecuadorului m pmmiHBii

a O. P. E. C
ALGER (De la corespondentul 

nostru). Prima conferință la nivel 
înalt a Organizației țărilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.). care 
se deschide aștăzi la Alger, se în
scrie ca o importantă etapă în șirul 
de reuniuni internaționale desfășu
rate în ultimul timp sau progra
mate a se desfășura în perioada 
următoare, avînd ca obiectiv exa
minarea diverselor aspecte ale vas
tei problematici a energiei, mate
riilor prime și dezvoltării. Seria 
aceștor reuniuni a fost deschisă, 
după cum se știe, de sesiunea spe
cială a O.N.U. din 1973, care a re
liefat pregnant necesitatea reexa
minării situației materiilor prime 
și energiei, în contextul cerințelor 
dezvoltării, ale instaurării unei noi 
ordini economice în lume.

Pornind de la aceste cerințe de 
stringentă actualitate, șefii de stat 
ai țărilor membre ale O.P.E.C. au 
prevăzut să iă în dezbatere în a- 
ceste zile la Alger nu numai pro
blema petrolului, ci să examineze 
și implicațiile mai largi ale crizei 
energetice, problemele dezechili
brelor economice aflate în continuă 
agravare. în acest sens, președin
tele Algeriei, Houari Boumediene, 
aprecia într-un interviu recent că 
reuniunea O.P.E.C. la nivel înalt se 
referă atit la problemele produpă- 
torilor de petrol, cît și ale rapor
turilor lor cu țările industrializate, 
„în scopul găsirii unor soluții con
structive pentru cooperarea viitoa
re". Reuniunile pregătitoare de la 
Alger, Viena și din nou Alger, ale 
miniștrilor petrolului, afacerilor ex
terne și finanțelor — care au pre
cedat deschiderea actualei confe
rințe la nivel înalt — au inclus ast-

' fel pe agenda de lucru, între altele, 
două puncte de deosebită impor
tanță : consecințele crizei monetare 
și ale inflației asupra veniturilor 
realizate din exporturile petroliere, 
pe de o parte, raportul dintre prețul 
petrolului și al celorlalte materii 
prime și prețul produselor indus
triale, pe de altă parte. Urmează 
de asemenea să fie definită poziția 
țărilor membre înaintea conferinței 
energetice internaționale — a cărei 
reuniune pregătitoare urmează să 
aibă loc la 7 aprilie la Paris — și 
dialogului global ce se are în ve
dere între țările industrializate și 
țările in curs de dezvoltare.

După cum a devenit cunoscut, 
conferința la nivel înalt a O.P.E.C. 
va concretiza aceste poziții de prin
cipiu într-o „Declarație solemnă" 
și într-un „plan de acțiune", docu
mente pregătite de miniștrii petro
lului, afacerilor externe și finanțe
lor din țările O.P.E.C., în cadrul 
reuniunii ce a avut loc la Alger 
duminică și luni.

„Declarația solemnă" va cuprin
de, potrivit informațiilor furnizate 
oficial, o enunțare a principiilor 
care trebuie avute în vedere în so
luționarea marilor probleme econo
mice internaționale. în ce privește 
„planul de acțiune", acesta cuprin
de, potrivit ziarului algerian , „La 
Răpublique", trei direcții : „Solida
ritatea membrilor O.P.E.C. — soli
daritatea lumii a treia — solidari
tatea în ansamblul comunității in
ternaționale", in vederea instituirii 
unei noi ordini economice în lume, 
o ordine bazată pe deplină egali
tate și respect reciproc, pe o largă 
cooperare, în interesul tuturor po
poarelor, al progresului general.

cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la instaurarea 
primului guvern democratic revoluționar din România

MOSCOVA 3. — Corespondentul
nostru transmite : La. Casa prieteniei 
popoarelor din Moscova a avut loc 
la 3 martie o adunare festivă, orga
nizată de Uniunea asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea și Asociația de prie
tenie sovieto-română (A.P.S.R.). cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
instaurarea primului guvern -demo
cratic revoluționar din România.

Despre însemnătatea instaurării 
primului .guvern democratic, lupta 
dusă de poporul român, sub condu
cerea P.C.R., pe calea transformării 
revoluționare a societății și succesele 
în construirea socialismului, au vor
bit A. G. Țukanova, prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R., și ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus,

QUITO (Agerpres). — Președintele 
Republicii Ecuador, general de bri
gadă Guillermo Rodriguez Lara, a 
primit delegația Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și A- 
pelor, condusă de 
Ceaușescu, adjunct al 
care se află într-o vizită în acest 
stat latino-american.

în cadrul unui dejun de lucru

tovarășul Ion 
ministrului,

au fost examinate posibilitățile 
celor două țări de cooperare în do
meniul agrozootehnic și al industriei 
alimentare. Șeful statului ecuadorian 
și-a exprimat satisfacția pentru vi- . 
zita pe care o va efectua, în curînd, 
în țara noastră și pentru posibili
tatea de a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae 
publicii

Ceaușescu, președintele Re- 
Socialiste România'.

CAMBODGIA

Ofensivă generalizată
CAMBODGIA 3 (Agerpres). — In 

noaptea de duminică spre luni, for
țele patriotice khmere au continuat 
presiunea lor împotriva unităților 
lobnoliste care apără orașul . Pnom 
Penh. în perimetrul orașului, în zo
nele unde sînt plasate obiective mi
litare, au explodat 23 de rachete. O 
deteriorare a situației lonnoliștilor

a forțelor patriotice
se constată și în provincia Battam- 
bang. în nord-vestul Cambodgiei. 
După ce au cucerit localitatea Maung 
Russei, forțele patriotice au conti
nuat ofensiva de-a lungul șoselei 
nr. 5, care face legătura între pro
vincie și capitala țării. Unitățile de 
eliberare și-au consolidat pozițiile și 
pe malul Mekongului.

O scrisoare a prințului Sianuk adresată poporului american
Intr-o scrisoare adresată poporului 

american și publicată de ziarul 
„New York Times", prințul Norodom 
Sianuk reafirmă că guvernul pe care 
îl prezidează este adevăratul repre
zentant al Cambodgiei și nu clica ge
neralului Lon NOI. Acest guvern — 
precizează președintele G.R.U.N.C. 
— „nu numai că este recunoscut ofi
cial ca singurul guvern legal al Cam
bodgiei de 62 de state suverane din 
lume și de către marea familie a ță
rilor nealiniate, dar el controlează și 
administrează 90 la sută din terito
riul Cambodgiei și cel puțin jumă
tate din populația țării".

Prințul Sianuk a lansat un apel la 
reconciliere, subliniind : „Guvernul 
meu și eu însumi sintem in mod 
sincer doritori să realizăm rapid o 
reconciliere și o normalizare a rela
țiilor noastre cu Statele Unite. Pen
tru a se ajunge la 
tem gata să uităm 
între noi începînd 
Punem o singură
Unite — continuă 
G.R.U.N.C. — ca ele să nu se mai 
angajeze, alături de regimul de la 
Pnom Penh, și să-i lase pe cambod-

gieni să-și rezolve propriile lor pro
bleme". „Chiar dacă Statele Unite 
cheltuiesc miliarde. de dolari in plus 
(pentru a ajuta regimul Lon Noi — 
n.n.), rezistența noastră națională se 
va încheia cu o victorie" — a con
chis prințul Sianuk.

PORTUGALIA

Președintele Portugaliei I-a primit 
pe ambasadorul României

LISABONA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Portugalia, ge
neralul Francisco da Costa Gomes, a 
primit luni pe ambasadorul României 
la Lisabona, Marin Iliescu.

Președintele Portugaliei a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un

cordial salut de prietenie, de sănăta
te și succes, precum șl urări de pros
peritate șl fericire pentru poporul 
român.

Au fost abordate subiecte legate de 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Conferința sindicală europeană
Apel la intensificarea contactelor între centralele sindicale

La Geneva s-au încheiat lucrările 
Conferinței sindicale europene, care 
a dezbătut problemele legate de u- 
manizarea mediului înconjurător, de 
îmbunătățirea securității și igienei 
muncii și de bunăstarea celor ce 
muncesc.

La conferință au participat con
ducători ai 44 centrale sindicale din 
27 de țări europene, precum și ob
servatori din partea unor organiza

Iii pregătirea alegerilor pentru Adunarea Constituantă
Plenara C.C. al P.C. Portughez

ții sindicale internaționale. Din par
tea sindicatelor române a participat 
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al C.C. al U.G.S.R.

Participanții la conferință au a- 
doptat un comunicat in care se su
bliniază importanța pe care centra
lele sindicale din Europa o acordă 
menținerii și dezvoltării contactelor, 
a schimburilor de informații, de de
legații, a organizării unor manifes
tări sindicale internaționale in pro
blemele care au constituit obiectul 
dezbaterilor conferinței. Comunica
tul face un apel către toate organi
zațiile sindicale europene pentru a 
continua contactele în vederea orga
nizării unei viitoare conferințe pe o 
temă de interes general.

Lucrările conferinței s-au desfă
șurat intr-un spirit de respect și în
țelegere reciprocă.

WASHINGTON 3 (Agerpres).—Se
natorul Edward Kennedy a anunțat 
că va iniția un proiect de lege prin 
care să se pună capăt embargoului 
comercial instituit de S.U.A. împo
triva Cubei, ca și interdicției pentru 
cetățenii americani de a vizita aceas
tă țară. Totodată, a menționat sena
torul, documentul va cere abolirea 
restricțiilor impuse unor țări terțe 
care întrețin 
Cuba. „Cred 
conformă cu 
secretarului 
ger, în sensul că ne apropiem de re
lații mai normale cu Cuba" — a de
clarat Edward Kennedy.

■k

LIMA 3 (Agerpres). — Șeful sta
tului peruan, Juan Velasco Alvara
do, își exprimă sprijinul față de pro
iectul comun .venezueleano-mexican, 
cu privire la crearea unui „sistem 
economic al Americii Latine" 
(„S.E.LA.") din care să facă parte 
toate statele continentului, inclusiv 
Cuba — s-a confirmat oficial la

Lima. în urma unui schimb de 
saje personale între președinții 
varado și Carlos Andres Perez 
nezuela).

me-
Al- 

(Ve-

aceasta, noi sîn- 
ceea ce a existat 
din anul 1970“. 
condiție Statelor 

președintele

LISABONA 3 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc Plenara C.C. al 
P.C. Portughez, care a aprobat 
listele de candidați pentru alegerile 
programate să aibă loc la 12 aprilie. 
Au fost aprobate principalele teze 
ale carhpaniei electorale și a fost a- 
doptată hotărîrea în vederea convo- 

Conferințe naționale a 
pentru dezbaterea și 

programului electoral al
cării unei 
partidului 
elaborarea 
partidului.

în cadrul unei conferințe de pre
să, secretarul general al jP.C.

Portughez, Alvaro Cunhal, â decla
rat că alegerile pentru Adunarea 
Constituantă reprezintă un eveni
ment istoric, care va constitui în
ceputul unei noi etape pe calea con
solidării libertăților democratice și 
instaurării unui regim democrat. 
Vorbitorul a relevat că victoria în 
aceste alegeri a forțelor democratice 
interesate in realizarea unui pro
gres social în Portugalia va în
semna o ripostă dată reacțiunii care 
încearcă să 
ționar. ,

Intilnire a reprezentanților
unor partide comuniste

frîneze procesul revolu-
din Europa occidentală

relații comerciale cu 
că noua legislație este 
recentele declarații ale 
de stat, Henry Kissin- agențiile de presă transmit portughezo-mo

Tîrgd internațional 
de la Tripoli

în prezența primului ministru 
al Libiei, Abdel Salam Jalloud, 
la Tripoli s-a deschis cea de-a 
XXIII-a ediție a Tîrgului inter
național. Pavilionul României a 
fost vizitat de maiorul El 
Khweldy El Hamidy, membru 
al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, ministru de interne, 
și de alte persoane oficiale li
biene. La intrarea în pavilion, 
oficialitățile libiene au fost în- 
timpinate de N. Vereș, ambasa- 
dorul României la Tripoli, de 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale. Ministrul libian a dat o 
Înaltă apreciere calității produ
selor românești.

0 delegașis a Uniunii Ge- 
nerale a Sindicatelor din 
ROEffiâîîia, con^us^ de tovarășul 
Gheorghe Stuparu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., efec
tuează o vizită de prietenie în Re
publica Arabă Libia, la invitația Fe
derației Generale a Sindicatelor Mun
citorilor din Libia. Delegația U.G.S.R. 
a fost primită, într-o atmosferă prie
tenească, de Ahmed Abu Baker, se
cretar al Uniunii Socialiste Arabe, 
precum și de ministrul muncii al Re
publicii Arabe Libia. Abdel Ati 
Obeidi, care au subliniat necesitatea 
dezvoltării și diversificării relațiilor 
de prietenie între organizațiile sindi
cale din cele două țări.

0 înîîInSre între L- Brejnev- 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Gustav Husak, secretar . generai 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care a făcut o scurtă vizită de prie
tenie la Moscova, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a avut loc la 3 martie.

în problemele privind enclavele de
ținute de Spania in nordul Marocului 
și teritoriul saharian aflat sub ocupa
ția spaniolă. în cursul dimineții, la 
Palatul regal din Rabat, suveranul 
marocan a primit felicitările șefilor 
misiunilor diplomatice, printre care 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România, Ovidiu Popescu.

Zkord
ZaSîlb'jSaîl. urma negocierilor 
purtate între reprezentanții guvernu
lui portughez și cei ai FRELIMO au 
fost puse bazele unor acorduri pri
vind exploatarea barajului de Ia 
Cabora Bassa, din Mozambic. Au fost 
studiate, de asemenea, probleme ale 
cooperării , economice și financiare 
între Portugalia și Mozambic, în ve
derea încheierii unui acord în acest 
domeniu.

BONN 3 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : In orașul veșt-ger- 
man Dusseldorf s-a desfășurat, între 
28 februarie și 2 martie, o intilnire 
a reprezentanților partidelor comu
niste din zece țări din Europa occi
dentală — Austria, Belgia, Marea 
Britanic, Danemarca, Franța, R. F. 
Germania, Italia, Spania, Suedia și 
Turcia. Tema dezbaterilor a consti
tuit-o „criza industriei automobilului 
din țările capitaliste, lupta ' clasei 
muncitoare și poziția partidelor co
muniste".

dm Danemarca

GENEVA

La sediul central din Brazza
ville al Asociației -congoleze 
■pentru pace șl prietenie intre 
popoarele lumii s-a deschis ex
poziția „Personalități ale știin
ței și culturii românești". La 
vernisajul expoziției a luat cu- 
vintul Vital Balla, membru' al 
C.C. al Partidului Conaolez al 
Muncii, președintele Asociației 
congoleze pentru pace și prie
tenie intre popoarele lumii.

Protocol româno-olun- 
dfîZ cursu' lucrărilor celei de-a 
4-a sesiuni a comisiei mixte româno- 
olandeze de cooperare economică, in
dustrială și tehnică, ce au avut loc 
la Haga, au fost examinate stadiul 
dezvoltării schimburilor economice 
bilaterale și al cooperării între între
prinderi românești și firme olandeze, 
precum și perspectivele de dezvoltare 
ale acestora în anul 1975. Protocolul 
semnat cu acest prilej prevede in
tensificarea cooperării economice, in
dustriale și tehnice în domeniile 
construcțiilor de mașini, chimiei, 
agriculturii, industriei , alimentare, 
precum și în alte sectoare de interes 
reciproc în cele două țări și pe terțe 
piețe.

Consilial Federației, ln 
noua sa componență, s-a întrunit 
luni într-o ședință convocată de pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito. 
Președintele Tito a făcut o analiză a 
situației politice, economice și socia
le interne și s-a referit' la unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale.

La îndieieiea vizatei în 
R. P. Chineză a Alegației de 
prietenie mozambicană, condusă de 
Samora Moises Machel, președintele 
Frontului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), s-a dat publicității un 
comunicat in care se arată că cele 
două părți au convenit ca Mozambi- 
cul și China să stabilească relații di
plomatice Ia nivel de ambasadă la 
25 iunie 1975, cînd' Mozambicul ur
mează să-și proclame independența 
națională. S-a convenit ca cele două 
țări să stabilească relații de coope
rare în domeniile economic și cultu
ral, precum și în alte sfere. Delega
ția FRELIMO efectuează în conti
nuare o vizită în R.P.D. Coreeană.

Președintele Franței, Va- 
16ry Giscard d’Estaing, a propus ca 
reuniunea pregătitoare a conferinței 
internaționale a energiei să se des
fășoare, la 7 aprilie, la Paris.

Șahinșahul Iranuhii, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
hotărît formarea unui singur partid 
în țară, denumit „Partidul Reînnoi
rea Iranului". Noul partid are drept 
obiectiv mobilizarea deplină a resur
selor umane și materiale ale țării, 
în funcția de secretar general al 
noului partid, șahinșahul Iranului a 
desemnat, pentru o perioadă de doi 
ani, pe primul ministru Amir Abbas 
Hoveyda, care a deținut funcția de 
secretar general al Partidului Iran 
Novin. Liderii a patru partide — 
Iran 
dom, 
ziție, 
facto 
lui.

Novin, de guvernămînt, Mar- 
Paniranist și Iranian, de opo- 
au anunțat aderarea lor de 
la Partidul Reînnoirea Iranu-

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Danemarca, la care au fost 
examinate situația politică creată in 
țară în urma venirii la putere a gu
vernului social-democrat și progra
mul de luptă împotriva creșterii In
flației și șomajului.

C.C. al P.C. din Danemarca a a- 
doptat o declarație în care se pro
nunță pentru înfăptuirea unei poli
tici economice noi, vizînd lichidarea 
șomajului, naționalizarea companii
lor de asigurări, a instituțiilor me
dicale, a centralelor electrice, insti
tuirea unui control eficient asupra 
activității administrațiilor întreprin
derilor, reducerea cheltuielilor mili
tare.

AUSTRIA

Ziua nafională a barocu
lui a fost marcată printr-un discurs 
radiotelevizat al regelui Hassan al 
II-lea, care s-a referit la aspecte ale 
politicii interne și externe a Maro
cului, inclusiv la poziția acestei țări

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, a declarat că 
este favorabil reluării negocierilor 
intercomunitare — transmite agenția 
France Presse. 
trebui 
anumite

„Convorbirile 
însă lărgite și însoțite 
garanții", a spus eL

vor 
de

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

Eliminarea discriminărilor

me egalitatea în drep
turi pentru muncitoare 
și să definească un 
plan de acțiuni în ve
derea asigurării acce-

suilui egal la diferitele 
modalități de formare 
profesională pentru fe
mei. a lichidării tutu
ror măsurilor discri

minatorii în domeniul 
muncii și politicii so
ciale.

în Berlinul occidental su 
avut loc duminică alegșri pentru 
Camera Deputaților. Partidul Social- 
Democrat a obținut 42,7 la sută din 
voturi, Uniunea Creștin-Democrată 
43,9 la sută, Partidul Liber-Democrat 
7,2 la sută, Partidul Socialist Unit din 
Berlinul' Occidental 1,9 la sută, Parti
dul Comunist German 0,7 la sută. în 
urma alegerilor, distribuția manda
telor în Camera Deputaților s-a mo
dificat, U.C.D. dispunînd acum de. 
68 de locuri, P.S.D. de 67 locuri și 
P.L.D. de 11 locuri. P.S.D. și P.L.D. 
s-au declarat de acord să înceapă 
consultări în vederea realizării unei 
coaliții de guvernare.

Succes al

față de femei
PARIS

în discuția organismelor internaționale „Radio-Femme" și
în aceste prime luni 

ale lui 1975 — desem
nat de O.N.U. la ini
țiativa României drept 
An internațional al 
femeii — diferitele or
ganisme și organizații 
din sistemul Națiuni
lor Unite acordă o 
atenție particulară ac
tivităților vizind pu
nerea în aplicare a 
dezideratului funda
mental sub semnul 
căruia se desfășoară 
manifestările din ca
drul acestui an : asi
gurare în fapt a egali
tății depline în drep
turi pentru femeile de 
pe glob.

Din rindul organis
melor internaționale 
ce se consacră înde
plinirii acestui obiec
tiv se remarcă 
altele UNESCO (Orga
nizația Națiunilor. U- 
nite pentru Educație, 
Știință și Cultură) și 
O.I.M. (Organizația In
ternațională a Mun
cii). care urmăresc eli
minarea din cîmpul 
educației și respectiv 
al folosirii forței de

între

muncă a discriminări
lor, la care sînt supuse 
femeile.

în domeniul educa
ției, aceste discriminări 
sint exprimate laconic 
prin cifra de 500 mi
lioane de femei neștiu
toare de carte, din
tr-un efectiv de anal- 
fa-beți, la nivel mon
dial, de 800 milioane 
de oameni.' Proiectele 
U.N.E.S.C.O. vizează 
intensificarea campa
niilor de alfabetizare, 
cu un accent special 
pe munca în rîndurile 
femeilor, inclusiv în
lăturarea unor tabu
uri și practici retro
grade care, de-a lungul 
secolelor, s-au răsfrînt 
negativ asupra condi
ției femeii.

La fel de concluden
te sînt, în ce privește? 
folosirea mîinii de lu
cru în diferitele țări 
ale lumii, datele cu
prinse într-un recent 
raport al Biroului In
ternațional al Muncii,. 
întitulat „egalitatea 
posibilităților și a tra
tamentului pentru 
muncitoare". Raportul.

dece va fi examinat 
Conferința internațio
nală a muncii din iu
nie a.c. în cadrul con
tribuției O.I.M. la ac
țiunile Anulții interna
țional al' femeii, arată 
că în lumea de azi 
există 562 milioane de 
muncitoare dintr-un 
efectiv total al mîinii 
de lucru de 1.6 
de de oameni, 
reprezentînd, 
aproximativ o 
din totalitatea 
latiei ocupate _ 
bului. în prezent — 
continuă documentul 
citat — în multe țări 
ale lumii salariul unei 
muncitoare nu repre
zintă decît 1/2 din sa
lariul unui bărbat ce 
îndeplinește o muncă 
similară. Mai mult. în 
țările ce cunosc un 
șomai în creștere, fe
meile se numără prin
tre cele dintîi victime 
ale șomajului.

In fața acestei situa
ții. conferința O.I.M. 
este chemată să elabo
reze o declarație so
lemnă care să procla-

femeii franceze

miliar- 
femeile 
așadar, 
treime 
popu- 

a glo-

Săptămina trecută, 
„Radio-France" și-a 
schimbat denumirea, 
pentru 43 de ore, in 
„Radio-Femme".

Peste 60 de femei 
din întreaga Franță 
au fost invitate in stu
diouri, unde au par
ticipat la diverse emi
siuni despre viata și 
activitatea lor. despre 
condiția femeii in so
cietatea contempora
nă. Concepută ca o 
acțiune menită să a- 
tragă atenția opiniei 
publice asupra proble
melor feminine, ini
țiativa postului de ra
dio constituia, in ace
lași timp, un pream
bul la „Zilele inter
naționale ale Parisu
lui — inaugurate sim- 
bătă de președintele 
Valery Giscard d’Es
taing — manifestare la 
care au luat parte re
prezentante ale femei
lor din diferite țări, 
inclusiv din România.

Dar acțiunea postu-

lui „Radio-France" n-a 
mulțumit pe toată lu
mea. Pentru că in
vitatele reprezentau 
un fel de „elită", ele 
fiind primele femei 
care au adoptat o pro
fesie specific bărbă
tească : prima femeie- 
amiral, prima femeie 
pilot de avion de cursă 
lungă, prima femeie- 
sudor etc. „Oare aces
te excepții nu vin toc
mai să confirme regu
la ?“ — s-au intrebat 
o serie de comenta
tori, analizind situa
ția de fapt a „celor
lalte" — marea majo
ritate a femeilor fran
ceze.

Trei aspecte princi
pale se desprind din- 
tr-o asemenea anali
ză : discrepanța in re
tribuția muncii, 
majul ridicat, 
rea accesului profesii și 
Astfel, deși 
reprezintă 3S 
din populația 
a Franței, aducind un

șo- 
frina- 

la unele 
funcții. 
femeile 

la sulă 
activă
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• NAVE COSMICE 
CU UN ECHIPAJ DE 100 
DE PERSOANE. Academi- 
cianul sovietic Boris Metrov 
este de părere că, peste apro
ximativ 10 ani, stații cosrhice 
vor putea primi la bord 10—20 
oameni, ce vor fi schimbați 
periodic. Intr-un articol a- 
părut în ziarul „Trud", acade
micianul, specialist reputat în 
instalații de dirijare automată, 
arată că, într-un viitor mai în
depărtat, se poate conta pe con
strucția unor nave, de pe bor
dul cărora se vor putea executa 
o mare gamă de cercetări și care 
vor avea echipaje formate din 
50, 70 și chiar 100 de persoane ! 
Asemenea stații urmează să fie 
asamblate în spațiul extra
terestru din părți lansate se
parat.

• SISTEM AUTOMAT 
DE ALARMĂ ÎMPOTRI
VA INUNDAȚIILOR.y i» 
Institutul de meteorologie șl 
gospodărirea apelor din Varșo
via a fost construită o instalație 
care determină automat nivelul 
apelor din rîuri și cantitatea de 
precipitații. Datele pot fi trans
mise prin radio, fie prin tele
imprimator, înregistrate pe 
benzi perforate sau înmagazi
nate într-o mașină electronică 
de calcul. Pehtru anii următori, 
eșțe_ planificată darea în folo
sință, în Polonia, a mai multor , 
asemenea instalații, care ' ur
mează să controleze, între al
tele, nivelul apelor tuturor riu- 
rilor de munte.

•STUDENTUL SI 
„BOMBA ATOMICĂ AR
TIZANALĂ". în ultimul timp, 
în presa occidentală se vorbeș
te mult despre posibilitatea fa
bricării unor așa-zise bombe a- 
tomice artizanale. între altele, 
se relatează cazul unui student 
în vîrstă de 20 de ani de la In
stitutul de tehnologie din Mas- 
sachussets (S.U.A.) care, solici
tat de un producător de televi
ziune, a întocmit — folosind do
cumentația tehnică aflată în bi
blioteca institutului — planurile 
detaliate de fabricare a unei 
bombe atomice, pornind de la 
presupunerea că „materia pri
mă",, plutoniu!, poate fi. relativ 
ușor' procurată prin sustrageri, 
așa cum au dovedit-o de altfel 
recente întîmplări petrecute în 
Occident. Producătorul respectiv 
intenționa să arate că este po
sibil, chiar și pentru un începă
tor în domeniul fizicii nucleare, 
să construiască o bombă ato
mică. Acum, studentul tră
iește ascuns de teama de a nu 
fi răpit de persoane rău inten
ționate, care l-ar putea sili să 
fabrice asemenea arme. Un 
episod care atestă, o dată ; in 
plus, cît de necesare sint'măsu
rile ferme pe plan internațional 
de interzicere a folosirii ener
giei atomice în scopuri destruc
tive.

• ENCICLOPEDIE TE
MATICĂ. Sub titlul »Bibli0* 
teca Laffont asupra marilor pro
bleme", in Franța a început să 
fie publicată o nouă enciclope
die, ale cărei articole nu sînt 
dispuse în ordine alfabetică, ci 
grupate pe mari domenii' ale 
actualității. în fiecare săptă- 
mînă, editura Laffont își pro
pune să publice un nou „dosar" 
de 144 de pagini, cu ilustrații 
în culori (și la un preț modic). 
Primul volum se intitulează 
„Istoria universală din 1939 pînă 
în prezent". Vor urma dosare 
consacrate poluării, crizei ener
getice, exploziei demografice, 
condiției femeii in lumea mo
dernă etc. Prin stilul accesibil 
și locul important, acordat ilus
trației, enciclopedia tematică se 
adresează unui public larg, dor
nic de a se ține la curent cu e- 
voluțiile unor probleme de 
stringent interes.

• „STELELE DIN E- 
GER“ VOR STRĂLUCI 
ÎN CONTINUARE. Orașul 
Eger din pusta ungară este larg 
cunoscut și dincolo de hotarele 
țării, dat fiind larga populari
zare ce. i-a asigurat-o unul din 
cele mai îndrăgite romane isto
rice „Stelele din Eger", care 
povestește rezistența eroică a 
locuitorilor acestui oraș împotri
va invaziei otomane. încă îna
intea primului val al acestei in
vazii, în 1548, comandantul for- 
tăreței din Eger, Istvăn Dobo. a 
ordonat săparea unui coridor 
subteran. Cînd, în 1552. armatele 
otomane au atacat Egerul. cori
dorul s-a dovedit de mare folos 
pentru aprovizionarea orașului 
asediat. Ulterior s-au săpat noi 
coridoare, iar în secolele XVIII 
și XIX, cînd orașul a de
venit un important avanpost 
militar și comercial al im
periului habsburgic, rețeaua 
de tuneluri a fost extinsă, astfel 
îneît ea atinge în prezent peste 
90 km. Or, această situație a 
creat un real pericol pentru 
orașul vechi, amenințîndu-1 pur 
și simplu cu surparea. Numai 
în cursul ultimilor ani s-au scu
fundat peste 70 de case. Acum, 
autoritățile au hotărît -umplerea 
tunelurilor, îneît orașul vechi, 
monument istoric de reală va
loare, va fi salvat.

Socialist în alegeri locale
VIENA 3 (Agerpres). — Partidul 

Socialist, de guvernămînt. din Austria 
și-a păstrat, în ciuda pronosticurilor 
nefavorabile, majoritatea mandatelor 
în dieta provinciei Carintia. din su
dul țării, în urma alegerilor regio
nale desfășurate duminică. Cele 36 
de locuri în dietă sînt distribuite 
după cum urmează : Partidul Socia
list — 20 de mandate, Partidul 
Populist, principalul partid de opo
ziție, 12 mandate, Partidul Liberal — 
4 mandate.

Menținerea majorității absolute 
de către socialiști în dieta Carintiei 
este apreciată drept unul dintre cele 
mai de seamă succese ale partidului 
din ultimii ani.

apărării, generalul Oscar Bo-

Cornel VLAD
a pierdut viața, într-un 

accident de elicopter, ministrul chi-- 
lian al 
nilla.

aport esențial la 
ndmia națională, 
lariul lor este in 
die de 3,3 ori mai mic 
decît salariul acordat 
bărbaților. După cum 
se știe, dimensiunile 
șomajului devin din 
ce in ce mai îngrijo
rătoare ; statisticile e- 
vidențiază numărul 
mare al cererilor de
muncă nesatisfăcute 
aparținînd femeilor. 
De remarcat, de ase
menea, că 53 la sută 
din femeile care caută 
o slujbă au mai puțin 
de 25 de ani. intrucît 
majoritatea tinerelor 
sint' lipsite de califi
care profesională. Este 
de ajuns să răsfoiești 
ziarele pentru a con
stata că anunțurile de 
angajări oferă mostre 
ale discriminării prin 
formulele : „căutăm 
bărbați" sau „prefe
răm bărbați".

Paul
DIACONESCU

Abonamentele se fac la 
.B. — 2001. Tiparul :

La 3 martie. Sudanul a aniversat ..Ziua unității", marcînd. prin 
diverse manifestări. împlinirea a trei ani de la realizarea reconcilierii 
in provincia de sud a tării și instaurarea deplină a păcii. Acordul 
realizat in martie 1972 avea să pună capăt conflictelor care au opus 
vreme îndelungată Nordul și Sudul țării — permițind ca astăzi efor
turile poporului să fie concentrate spre accelerarea progresului econo
mic și social al Sudanului.

In fotografie : Universitatea din Khartum, important centru cultu- 
ral-științific al țării.
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• NINGE LA... TRO
PICE. Un rar fenomen natu
ral i-a surprins, zilele trecute, 
pe locuitorii oazei Al-Jaghboub 
din Sahara : un viscol. După 
cum s-a anunțat în capitala li- 
biană, Tripoli, un strat de ză
padă, gros de 5 centimetri, a 
acoperit un timp nisipul și pal
mierii.
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