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ÎNCEP ÎNSĂMÎNȚĂRILE
DE PRIMĂVARĂ

Pentru agricultură, sosirea lunii martie Înseam
nă declanșarea campaniei agricole de primăva
ră. De altfel, creșterea temperaturii și zvintarea 
solului au permis ca, in județele din sudul și 
vestul țării, să înceapă însămînțările. Pină la

sfîrșitul săptăminii trecute se insămînțaseră peste 
5 000 ha cu grîu de primăvară, culturi furajere și 
legume, cele mai mari suprafețe înregistrîndu-se 
în județele Timiș și Teleorman. Pregătirile pentru 
campania agricolă de primăvară sînt, practic, în

cheiate. Din ultimele date centralizate Ia minis
terul de resort rezultă că, acum, trebuie să se 
treacă cu toate forțele la lucru — în cîmp, în gră
dinile de legume, în livezi și vii — timpul fiind 
deosebit de favorabil.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republics! Argentina
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în ziua de 4 martie, pe

Președintele
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după-a- 
miază, pe Leon Rubin, președintele 
firmei „Atalanta" din S.U.A., care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Pătan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Juan Carlos Marcelino Beltramino, 
ambasadorul Argentinei la București, 
în vizită de rămas bun, in legătură

cu încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut joc o con
vorbire cordială.

d-

firmei americane „Atalanta"
A fost de fată Harry G. Barnes jr., 

ambasadorul S.U.A. la București.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind colaborarea 
Intre întreprinderile specializate ro
mânești și firma americană „Ata
lanta", în domeniul produselor agro- 
alimentare. Schimbul de vederi a 
relevat rezultatele pozitive ale con

lucrării de pină acum ■ și a pus în 
evidentă interesul comun pentru im
pulsionarea și extinderea ariei de co
laborare, pe baze reciproc avanta
joase, în contextul general al bune
lor relații existente intre România 
și S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Specialiștii
în legătură cu desfășurarea lucră

rilor de sezon, tovarășul dr. docent 
GHEORGHE SIPOȘ, șef de secție la 
Institutul 'de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea, a făcut 
unele precizări :

„Această primăvară se caracteri
zează printr-o încălzire timpurie a 
vremii, iar, ca urmare a alternării 
înghețului și dezghețului, solul are 
însușiri favorabile pentru însămîn- 
țări. în ce privește rezerva de umi
ditate situațiile diferă de la o zonă 
la alta. Astfel, în Transilvania. Banat 
și nordul Moldovei' solul este foarte 
bine aprovizionat cu apă. în Oltenia, 
Muntenia și sudul i Moldovei rezerva 
este. mijlocie, iar în Dobrogea, estul 
Bărăganului și unele zone din sudul 
Olteniei există un deficit de umidi
tate. Prognoza arată că luna martie 
va fi mai călduroasă decît media 
obișnuită și mai ploioasă în partea a 
doua. Toate acestea constituie argu
mente pentru grăbirea lucrărilor de 
însămînțare a culturilor din prima 
urgență : mazăre, orz și orzoaică de 
primăvară. trifoi și lucernă, mac, 
muștar, iar la sfîrșitul perioadei vine 
rindul inului și altor culturi. în sco
pul obținerii de recolte cît mai bune 
este necesar ca, pentru aceste cul
turi, să se aleagă terenurile arate 
din toamnă, unde lucrările au fost 
de bună calitate și pe care nu a stag
nat apa. în mod deosebit trebuie să 
se aibă In vedere pregătirea patului 
germinativ : aceasta să se asigure 
prin lucrări cît mai puține, ceea ce 
va favoriza păstrarea rezervei de 
apă în sol. Aștfel, in funcție de sta-

recomandă .
rea solului, terenul se va lucra cu 
grapa reglabilă sau cu combinatorul, 
cu grapa cu disc în agregat cu grapa 
reglabilă. Pentru ca ploile care ar 
putea interveni să nu provoace greu
tăți, este indicat ca terenul pregătit 
să fie semănat în aceeași zi. Buna 
îngropare a semințelor în stratul 
umed al solului impune ca lucrările 
ce se efectuează să nu depășească 
decît cu 2—4 cm adincimea de însă- 
mînțare. Deci, din aceste zile, se 
poate trece cu toate forțele la pre
gătirea terenurilor și semănatul cul
turilor din prima urgență".

Sondaj
De luni. 3 martie. în' unitățile a- 

gricole din județul IALOMIȚA au 
început însămînțările de primăvară. 
La cooperativele agricole Grivița, 
Smirna și Traianu au fost însămin- 
țate primele hectare cu ovăz. Con
dițiile naturale din această primăva
ră — lipsa precipitațiilor si zvînta- 
rea rapidă a solului — au impus să 
se acorde cea mai mare atenție lu
crărilor de pregătire a terenului, a- 
vînd ca scop prevenirea pierderii a- 
pei prin evaporare. Drept' urmare, 
după cum ni s-a spus la direcția a- 
gricolă. tehnologiile de lucru au fost

--------- Priorități ———
• Încheierea neîntîrzială a arăturilor pe terenurile 

rămase nearate din toamnă — circa 250 OOO hectare. Su
prafețe mai mari de arat slut în cooperativele agricole 
din județele Dolj — 6 000 ha, Timiș — 6 000 ha. Bihor — 
7 OOO ha, Caraș-Severin — 6 OOO ha, Iași — 12 OOO ha, 
Botoșani — 8 OOO ha, Satu-Măre — 24 OOO ha, Sălaj — 
23 OOO ha.

• Transportul și administrarea îngrășămintelor natu
rale, mai ales în cooperativele agricole din județele Olt, 
Arad, Vîlcea, Bacău, Vrancea, Botoșani, în care nu s-a 
realizat graiicul de iertilizări.

• Respectarea programului de aplicare a îngrășămin
telor chimice la grîu în județele Suceava și Brăila.

• Preluarea grabnică a semințelor pentru grîu de pri
măvară, orzoaică și mazăre, de către cooperativele agri
cole din județele Bihor, Mureș, Arad, Teleorman.ș.a.

pe teren
adaptate acestei situații : solul se 
afinează pe mică adincime. .astfel în- 
cît să se păstreze întreaga rezervă de 
apă. în felul acesta, semințele sini 
puse în pămînt reavăn, condiție ho- 
tărîtoare pentru răsărirea uniformă a 
plantelor. Iată cîteva cifre si fapte 
care vin să dovedească preocuparea 
conducerilor de unități și a specia
liștilor pentru efectuarea unor lu
crări de bună calitate.

în cooperativele agricole din ju
deț a fost pregătită prin discuire și 
grăpare întreaga suprafață prevăzută 
a se însămînța cu culturi din prima 
urgentă : 700 ha ovăz, 500 hectare 
mazăre, 5 300 hectare lucernă și 2 500 
hectare bo'rceag. Ion Miu. primarul 
comunei Grivița, ne-a relatat că în 

• cele 3 cooperative — Smirna, Grivița 
și Traianu — au fost pregătite 700 
hectare pentru culturile din prima 
urgență. De asemenea, mecanizatorii 
de la S.M.A. Cuza Vodă au pregătit 
pină acum 1 250 hectare, din cele 
2 1'00 hectare prevăzute pentru cul
turile timpurii. Mecanizatorii de la 
secția Ceacu se aflau în cîmp cu 12 
discuri urmate de grape reglabile. 12 
remorci și un greifer, și împrăștiau 
gunoi pe suprafețele unde se va se
măna sfeclă de zahăr. Tot Pe aceste 
terenuyi. în urma .agregatelor, a .în
ceput de ieri nivelatul, lucrare care 
se execută cu 5 nivelatoare. Circa 
400 hectare au pregătit și lucrătorii
(Continuare în pag. a IV-a)
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MANIFESTUL
Frontului UnitâlH Socialiste

CHEAMĂ:
Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene !

Tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește 
în țara noastră este închinat omului, bunăstării 
sale, afirmării multilaterale a personalității 
umane. Ridicarea nivelului de trai al întregului 
popor constituie țelul suprem al politicii partidului 
nostru, esența însăși a făuririi noii orinduiri 
socialiste.

Votind candidații Frontului Unității Socia
liste, votați pentru drepturile și demnitatea 
voastră, pentru fericirea familiilor și viitorul 
luminos al copiilor voștri, pentru bunăstarea 
întregului popor!

Sînâptie
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TOTUL PENTRU OM 
de Ia tinerețe pilă la bătrînețe 
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Deputatul e un om ca noi toți, 
iubește copiii și florile, visează ; 
dar înțelepciunea faptelor de zi cu zi 
el o cunoaște mai bine, 
căci zilei îi spune : Bună dimineața I întîiul 
și tîmplele lui înfloresc mai frumos 
în lumina pomilor sădiți și crescuți de el 
cu mai multă grijă.

Și gîndește concret, 
numai concret, totdeauna concret, deputatul, 
căci are mii de antene vii în jurul său —

alegătorii j 
mesaje de adevăr și de inima 
vin către el căutîndu-l 
la locul de muncă, pe drumuri, 
în sfatul țării.

deputatului
Și deputatul duce cu el inimi, 
și priviri calde, și gînduri, 
nu în geamantane doldora, ci în 
pieptul său ca o cupolă pe zare, și unde 
zboară păsări, se ridică soarele, răsună 
cîntecele oamenilor.

Și pune toate acestea mai sus, deputatul, 
le coboară mai în adînc, le încălzește 
în lumina concentrică a nervilor

săi încordați ; 
inima lui bate puternic ridicînd cu sine 
satele și orașele, drumurile, gîndurile 

oamenilor 
către orizontul de împlinire 
al Patriei.

Dumitru BÂLĂEȚ

Capitala întâmpină alegerile
cu- realizări lăudabile

BUCUREȘTI (De la coresponden
tul „Scînteii"). — Punînd mai bine 
în valoare resursele de care dispun, 
colectivele de muncă bucureștene, 
șub îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, ău reușit să re
alizeze în primele^ două luni ale a- 
cestui an, premergătoare alegerilor 
de la 9 martie, o producție globală 
suplimentară în valoare de aproape 
265 milioane lei. Planul producției- 
marfă a fost depășit cu 250 milioane 
lei. Totodată, au fost realizate și sar
cinile de export, îndeplinindu-se ast
fel toți indicatorii de plan. Se cuvine 
subliniat în mod deosebit faptul că 
volumul producției- realizate de indu
stria bucureșteană in cele două luni a 
crescut cu aproape 23 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut. De 
asemenea, productivitatea muncii a 
fost îndeplinită -în proporție de 100,1 
la sută, în condițiile unei creșteri de 
14,7 la sută față de perioada cores
punzătoare a anului 1974.

Pînă în prezent, respectîndu-și cu- 
vintul dat, colective de muncă din

26 întreprinderi, printre care cele de 
la „Automatica", întreprinderea de 
confecții și tricotaje, întreprinderea 
de mecanică fină, întreprinderea de 
încălțăminte „Pionierul" și altele au 
raportat realizarea sarcinilor de plan 
pe întregul cincinal.

Rezultate bune au înregistrat, de 
asemenea, în această perioadă și 
constructorii de pe șantierele noilor ' 
obiective industriale și social-cultu- 
rale. Planul cumulat la total inves
tiții pe cele două luni a fost depășit 
cu aproape 8 la sută, iar la .construc- 
ții-montaj cu 4.6 la sută. în felul a- 
cesta s-a realizat un volum de 13 la 
sută din planul anual de investiții, 
din care, în luna februarie, circa 8 la 
sută.

Rezultatele consemnate in cele 
două luni ale anului oferă totodată 
garanția că oamenii muncii din Ca
pitală iși vor îndeplini în mod exem
plar angajamentul de onoare asu
mat, de a realiza cincinalul actual in 
patru ani și jumătate.

răspunderii civice
însemnări de acad. Miron NICOLESCU

Pe baza tuturor obiectivelor în
scrise în Programul partidului — 
indispensabil îndreptar în muncă, 
prin definirea clară a rosturilor și 
țelurilor acesteia — se află omul. 
Omul, cu forța sa de muncă, cu in
teligența sa, cu imaginația sa, cu 
structura sa complexă, in care se 
definesc cu claritate aspirațiile sale 
spre o viață demnă, liberă, în care 
să se simtă demn, egal și bun to
varăș de faptă cu orice cetățean al 
țării sale, muncind cu drag pentru 
o societate de care se știe protejat, 
contribuind cu rîvnă la înălțarea ei 
pe noi trepte de progres și civili
zație și implicit la propria sa înălțare.

O formă eficientă de afirmare a 
personalității omului în cadrul so-

Scriitorii despre actualitatea socialista a țarii

Soarele mîngîie depărtă
rile. pămîntul e negru, 
cat. doar pe dealuri o 
ravă zăpadă dîrdiie 
spaima luminii. Ziua 
lărgește, dimineața si t 
ra intrînd în noapte și 
luindu-i secundele si făcîn- 
du-le de lumină. S-ar pu
tea să dea în muguri po
mii și să pornească spre 
exuberanța lor de primăva
ră ? încă nu. încă nu. mă 
asigură omul de lingă mine. 
Pompei Crăciun: încă noap
tea e plină de frig si pă- 
mintul e înghețat si soa
rele nu-i atît de tare să 
dezlege primăvara de iar
nă. Da. încă nu. soarele 
coboară spre pămînt. se a- 
propie de echinox, dar mai 
are o lună, mai e timp... 
Ar trebui să mă întilnesc 
cu 58 596 de oameni, ar tre
bui să intru în 164 magazi
ne. ar trebui să vizitez 377 
clase și să schimb măcar 

' o privire cu ‘9 284 elevi, ar 
trebui să intru măcar 
cele 1 434 case noi. în că
minele din Sînmihaiu 
Cîmpie. din Budești și Zo- 
reni. in brutăria din 
Chiochiș ar trebui atitea 
să fac. ar trebui despre a- 
tîtea să scriu, dar mai e 
timp, îmi zic. mai sînt di
mineți în care să plec Ia 
drum, dimineți răcoroase 
de primăvară, dimineți por
tocalii de vară... N-am să 
scriu acum nimic despre 
Lechința. belșugul ei din 
cramele I.A.S.-ului și de pe 
dealuri e cunoscut, nici 
despre Teaca, această co- 

^jnună ce are în județ

us- 
> fi

de 
se 

sea-

în
de

populația cea mai mare 
după Bistrița, tntrecînd un 
oraș ca Năsăudul. nici des
pre Silivașul de Cîmpie, 
unde primarul zice că au 
făcut o scoală pentru o 
sută de ani, nici despre

electrificării căminului cui- 
tural din Budești, ori des
pre medalia de aur luată 
pe tară de cei din Tirg- 
șor, nici despre Milaș, unde 
majoritatea intelectualilor 
sînt din comună și unde un

Și aici este
l

Însemnări de Dumitru Radu POPESCU

Urmeniș, unde dascălii vor 
piese de teatru pentru a- 
matori cu mai multe roluri 
pentru fete decit pentru'bă- 
ieți, nici despre smochinul 
dat în rod într-o primărie, 
nici despre președintele 
cooperativei din Matei, de 
la care am auzit un lucru 
teribil, că vrea un an pen
tru ei de secetă. fiindcă 
de e secetă pămîntului lor 
îi e bine și lor le merge 
foarte bine; n-am să vor
besc nici despre problema

brigadier (ce se mîndrea 
pe bună dreptate că e de 
peste 13 ani brigadier) a 
spus printre altele că la ei 
cînd înnorează asudă pă- 
mintul ; n-am să vorbesc 
nici despre investițiile de 
milioane de lei. nici des
pre producția industrială 
din această zonă, am să 
reproduc doar cîteva vorbe 
ale lui Emil Pop din Mi
laș și despre niște tineri 
din Micești. din Visuia și 
din Fintinița.

Iată 
Emil 
știm, trecutul a lăsat 
te urme dureroase, ale că
ror cicatrici au fost greu 
de vindecat. De acestea a 
avut parte și comuna noas
tră. Anii înnoirilor mate
riale și spirituale au găsit 
o comună cu marea majo
ritate a locuitorilor necu
noscători ai slovei scrise, 
tn centrul de comună func
ționa o școală în care răs- 
pîndea lumina cărții un 
singur tnvățător înconjurat 
de un număr neînsemnat 
de elevi. Lăcașul în care se 
desfășurau cursurile a fost 
zidit din bîrne numai cu 
un an înainte ca Tudor din 
Vladimirii Gorjului să se 
ridice pentru cauza drep
tății.

Dornici de învățătură și 
de o viată mai bună, dar 
secătuit) de putere econo
mică. milășenii. nu mult 
duDă întîiul război mondial, 
s-au hot.ărît să construiască 
un local de școală 
ei o nădejde 
un consătean 
un scaun în 
ziastică și au 
legație care a pornit ne 
drumul Clujului . sore a 
cere ajutor omului din ce
tate. După ce și-au spus 
păsul, trimișii satului l-au 
rugat să le primească pro
punerea ca noul edificiu să 
poarte numele sprijinitoru
lui. Propunerea n-a întîlnit 
ascultare și răspunsul a 
fost scurt : „Să vă ajute

ce spune și 
Pop : „După

scrie 
cum 
mul-

Aveau 
de sprijin la 
bine situat ne 
ierarhia ecle- 
alcătuit o de- 

pornit

(Continuare în pag, a II-a)^

cietății In care trăiește și muncește 
este participarea sa la viața publică. 
Participare prin care, în dialectică 
împletire cu munca sa profesională, 
omul se poate realiza deplin, multi
lateral. Activitatea consiliilor popu
lare comunale, orășenești, municipa
le sau județene, precum și a Marii 
Adunări Naționale constituie în a- 
cest sens o adevărată școală de edu
cație civică, etică, politică.

Alegerile dfe deputați de la 9 mar
tie sînt in această privință — cu toate 
manifestările care le-au precedat: 
propuneri de candidați, întîlniri în
tre candidați și alegători — o eloc
ventă Mărturie a integrării active a 
tuturor cetățenilor, direct, nemijlocit 
în viața publică a țării.

Participarea maselor la alegeri, la 
desfășurarea campaniei electorale nu 
se poate pune sub semnul identității 
cu cea din țările capitaliste. în multe 
din aceste țări, alegătorul este spec
tator al unei dispute înverșunate în
tre candidați, dispute care nu au ni
mic comun cu interesul public. Nu 
este de mirare că astfel de spectacole 
îl obosesc, îl plictisesc și-1 fac adesea 
să renunțe la dreptul său elementar 
de alegător. In asemenea condiții, cu 
greu poate fi numit democratic un 
sistem în care, de pildă, numai 70 
sau chiar 60 la sută din numărul 
alegătorilor se prezintă în fața urne
lor, adică un sistem în care la fie
care 100 de oameni prezenți la vot 
există alți 30 sau 40 care se situează 
deliberat în afara vieții politice a 
propriei lor țări.

La noi. participarea la alegeri a 
Întregului popor este determinată de 
unitatea de țel. de hotărîrea comu
nă. de identificarea năzuințelor can- 
didaților și a alegătorilor. în front 
comun, candidați și alegători se in-
(Continuare în pag. a V-a)
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5. Organizarea scrutinului. 
Tehnica votării

Pregătirea alegerilor a impus o 
vastă și intensă activitate organi
zatorică desfășurată pe multiple 
planuri, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, de către Fron
tul Unității Socialiste, de organi
zațiile sale componente, de orga
nele centrale și locale ale puterii 
și administrației de stat, în confor
mitate cu prevederile 
și ale Legii electorale 
1974.

în termen de 10 zile 
lirea datei alegerilor generale de 
către Consiliul de Stat au fost 
formate circumscripțiile electorale 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și cir
cumscripțiile pentru alegerea de- 
putaților în organele locale ale 
puterii de stat. Cu 30 de zile îna
inte de data ale
gerilor s-a termî- . 
nat întocmirea 
listelor de alegă
tori.

în vederea or
ganizării alegeri
lor funcționează 
un șir de orga
nisme — Comisia 
Electorală Cen
trală, comisiile e- 
lectorale teritori
ale, comisiile e- 
lectorale de cir
cumscripții, comi
siile electorale 
ale secțiilor de 
votare — chema
te să urmărească., 
aplicarea dispo
zițiilor legale pri
vitoare la alegeri.
Democratis

mul de esență al 
sistemului electo- l 
ral, care asigură 
participarea ac- ** 
tivă, nemijlocită, 
a cetățenilor la fiecare fază a orga
nizării și desfășurării alegerilor, 
este ilustrat- grăitor de faptul că toa
te comisiile electorale amintite au 

. fost formate din reprezentanți ai 
Frontului Unității Socialiste, ai or
ganizațiilor care il compun, pre
cum și din reprezentanți desemnați 
in adunări ale alegătorilor.

Așa cum s-a arătat de altfel în 
articole anterioare, potrivit preve
derilor Constituției, dreptul de a 
depune candidaturi pentru alege- 

• rea deputaților în Marea Adunare 
Națională și în consiliile populare 
aparține Frontului^ Unității Socia
liste. Faptul ’că Iri vederda alegeri
lor de la 9 martie au fost'pro’puși 
într-un șir de Circumscripții elec
torale mai mulți candidați pentru 
un loc de deputat dă posibilitate 
cetățenilor să aleagă în organele 
puterii de stat oamenii cei mai 
înaintați, activi, cu inițiativă, pă
trunși de spiritul răspunderii față 
de societate, devotați trup și su
flet intereselor obștești, cauzei so
cialismului.

Candidați! pentru Marea Adu
nare Națională, precum și pentru 
consiliile populare din aceeași ca
tegorie nu pot accepta candidatura 
decît într-o singură circumscripție 
electorală. Potrivit prevederilor 
Legii electorale, organizațiile oa
menilor muncii, ca și orice cetă
țean, au putut face, întîmpinări 
împotriva admiterii sau respingerii 
oricărei candidaturi.

După expirarea termenelor pen
tru solutionarea întîmpinărilor și 
contestațiilor, comisiile electorale 
teritoriale au asigurat imprimarea 

^buletinelor de vot cuprinzînd can-

Constituției 
adoptate în
de la stabi-

didaturile rămase definitive pentru 
circumscripția electorală respectivă 
în ordinea propusă de Frontul 
Unității Socialiste.

Modelul buletinelor de vot a fost 
stabilit de Consiliul de Stat. Tn 
apropiatele alegeri, pentru glegerea 
deputaților în Marea Adunare Na
țională va fi folosit 
dungă de culoare ;
populare județene și al municipiu
lui București — buletin cu dungă 
roșie ; .în consiliile populare ale 
celorlalte municipii și ale sectoare
lor municipiului București — bu
letin cu dungă galbenă ; in consiliile 
populare orășenești — buletin cu 
dungă albastră 7 în consiliile popu
lare comunale — buletin cu dungă 
maro.

Alegătorii votează In aceeași

buletin fără
In consiliile

SOCIETATE

martie

STAT - POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTA

Ce trebuie să știe cetățeanul
pregătindu-se pentru alegeri

/ 
secție de votare pentru alegerile 
de deputați in Marea Adunare Na
țională și in consiliile populare. 
Secții de votare separate se for
mează pentru unitățile militare ; 
pe lingă spitale, maternități, sana
torii, case de invalizi Și cămine de 
bătrîni ; pe lingă misiunile diplo
matice și oficiile consulare ale 
Republicii Socialiste România ; pe 
navele sub pavilion românesc ; in 
stații de cale ferată. în porturi și 
aeroporturi, pentru alegătorii aflati 
în călătorie în ziua alegerilor.

După cum se știe, alegerile au 
loc,la 9 martie ; votarea începe Ia 
ora 4 și se termină la ora 21. In 
ziua alegerilor, la ora 6 dimineața, 
președintele comisiei electorale a 
secției de votare, în prezenta ce
lorlalți membri ai comisiei, verifică 
urnele și existența listelor de ale
gători, după care sigilează urnele 
cu ștampila de control a comisiei 
electorale a secției de votare și in
vită pe alegători să voteze.

Fiecare alegător se prezintă per
sonal pentru a primi buletinul de 
vot care i se înmînează 
buletinului de identitate sau a ori
cărei alte dovezi prin 
poate stabili identitatea. La cere
rea ' alegătorilor netransportabi.li 
din cauză de boală sau invalidi
tate, membri ai comisiei electorale 
a secției de votare se deplasează 
cu o urnă specială la tocul unde 
se află alegătorul pentru a se efec
tua votarea.

în cazul schimbării domiciliului, 
intervenită după încheierea listelor 
de alegători sau în cazul în care 
alegătorul lipsește din Iqcalitatea

de domiciliu în ziua alegerilor, î 
«e eliberează de către comitetul 
sau biroul executiv al consiliului 
popular care a întocmit listele de 
alegători o „adeverință privind 
exercitarea dreptului de a alege". 
Pe baza adeverinței, el este înscris 
Intr-o listă de alegători In mo
mentul prezentării la vot.

Alegătorul votează în camera sau 
cabina de vot, puțind fi însoțit de 
o altă persoană numai dacă, din 
cauza unui defect fizic sau din alt 
motiv temeinic, apreciat ca atare 
de președintele comisiei electorale 
a secției de votare, nu poate să 
voteze singur.

In ceea ce privește tehnica votă
rii, se cuvin a fi reținute urmă
toarele elemente : alegătorul lasă 

. neșters pe buletinul de vot numele 
candidatului pe 
care îl votează 
și șterge numele 
candidatului pe 
care nu-1 votea
ză. In cazul in 
care alegătorul 
lasă neșterse nu
mele tuturor can- 
didatilor înscriși 
pe buletin se con- 

. sideră vot „pen
tru" către acel 
dintre candidați in 
favoarea căruia a 

■ votat cel mai 
mare număr de 
alegători din cir
cumscripție. Ale
gătorul împătu
rește buletinul de 
vot cu ștampila 
de control în a- 
fară și îl intro
duce în urna de 
vot.

Stabilirea rezul
tatelor alegerilor 
se face, la fiecare 

secție de votare, după ce votarea 
a fost închisă la ora 21. La număra
rea voturilor au dreptul să asiste 
candidatii. delegații Frontului Uni
tății Socialiste, precum și reprezen
tanții presei, radioteleviziunii și 
cinematografiei.

Centralizarea rezultatelor alege
rilor se face de către fiecare co
misie electorală de circumscripție 
pe baza proceselor verbale de la 
secțiile de votare. Alegerile dintr-o 
circumscripție electorală sint vala
bile dacă din numărul total' de ale
gători au luat parte lă vot cel pu
țin jumătate plus unu. Este decla
rat ales candidatul care a întrunit 
cel mai mare număr de voturi,, .dar 
cel puțin jumătate plus . unu din 
numărul total al voturilor expri
mate în circumscripția respectivă. 
Dacă, fiind doi candidați, nici unul 
nu a întrunit majoritatea cerută de 
lege, ambii sint declarați nealeși, 
iar circumscripția — vacantă, ur- 
mind a se organiza noi alegeri.

pe baza

care 1 sa

încheiem, eu aceasta, rubrica 
„Scînteii** „SOCIETATE-STAT- 
POLITICĂ ÎN ROMANIA SOCIA
LISTĂ ; ce trebuie să știe cetățea
nul pregătindu-se pentru alegeri**. 
Votul nostru de Ia 9 martie va ex
prima. odată cu deplina aprobare 
a politicii interne și externe a 
partidului, hotărîrea de a ne consa
cra întreaga energie șf pricepere, 
entuziasmul sl devotamentul înfăp
tuirii mărețului Program a] P.C.R. 
de edificare a socialismului multi
lateral dezvoltat și comunismului 
pe pămîntul României,

NOTE ♦ NOTE • NOTE • NOTE 0 nouă unitate
Mărțișorul" a venit, a trecut... industrială la Botoșani

întreprinderea 
încălțăminte din Huși 
este primul obiectiv 
intrat in funcțiune pe 
cea mai tinără plat
formă industrială a ju
dețului Vaslui. Dată în 
exploatare in ultimul 
trimestru al anului 
1974, noua unitate tre
buia să' producă, incă 
din ianuarie a.c.. cu 
toate cele 3 linii teh
nologice. Dar nici a- 
cum. după două luni 
din acest an, întreprin
derea nu lucrează cu 
întregul potențial.

Se putea evita o a- 
semenea stare de lu
cruri ? Da. apreciază 
inginerul Dumitru O- 
cheană. directorul în
treprinderii. Același 
răspuns l-am primit și 
de la consiliul jude
țean de control mun
citoresc. Cum anume? 
înainte de toate, dacă 
Centrala industriei

de pielăriei, cauciucului și 
încălțămintei din
București s-ar fi pre
ocupat să rezolve la 
timp și definitiv pro
blema aprovizionării 
cu semifabricate, pre-
cum si a dotăm cu in
stalațiile necesare în
treprinderii.

— Avem promisiuni 
— ne spunea, recent, 
directorul întreprinde
rii din Huși — că pînâ 
la începutul Iubii mar
tie vor fi înlăturate 
toate neajunsurile, că 
în curînd vom putea 
intra în normal si re
cupera răminerile în 
urmă în îndeplinirea 
planului;

Era o părere exce
siv de optimistă. A 
venit „mărțișorul“, 
practic începe să trea
că... începutul lunii 
martie și nu se con
stată schimbări esen
țiale. Nici în februa

rie și nici in aceste 
zile" din martie nu a 
decurs cum trebuie a- 
provizionarea cu unele 
materiale. Restanțiere 
sint : întreprinderea
„Banatul" din Timi
șoara. „Solidaritatea** 
Satu-Mare. întreprin
derea de calapoade 
Lugoj. Baza județea
nă de aprovizionare 
tehnico-materială Vas
lui. O analiză temeini
că a situației care s-a 
creat la întreprinderea 
din Huși, însoțită de 
măsuri imediate pen
tru lichidarea defi
ciențelor — iată ce se 
așteaptă acum din 
partea centralei de re
sort si Ministerului 
Industriei Ușoare.

Crăciun LĂLUCI 
corespondentul 
„Scînteii"

BOTOȘANI (de la Ion Maxi- 
miuc). — Cu două luni ți ju
mătate Înainte de termen, la 
Botoșani a intrat în funcțiune 
fabrica de lapte praf. Noua u- 
nitate este cel de al 3-lea obiec
tiv pe care constructorii șantie
rului nr. 3 al Trustului de con
strucții județean Iași l-au dat 
tn folosința în cursul actualului 
cincinal, pe platforma Industria
lă a municipiului Botoșani. Pes
te cîteva zile, în această zonă 
va avea loc o altă premieră in
dustrială : Intrarea parțială in 
funcțiune a întreprinderii „E- 
lectrocontact".

(Urmare din pag. I) 4

„Numărătoarea inversă" s-a oprit...
La Fabrica de ma

teriale izolatoare din 
Șimleul Silvaniei. sec
ția de vată minerali 
trebuia să intre în 
probe tehnologice la 
31 decembrie 1974. ur- 
mînd ca de la sfirsi- 
tul lunii martie a.c. 
să producă la întrea
ga capacitate. Con
structorul si beneficia
rul, prin bunăvoința 
forului de resort, au 
stabilit un nou ter
men de punere in 
funcțiune : luna mai 
1975.

Care sint cauze- 
-'■rii in urmă ?

-«I rind. 
-ndru

fost acceptate de că
tre constructor prețu
rile la produsele de 
balastieră. problemă 
care si acum se află 
in discuția noastră.

Pe de altă parte, ne 
informează directorul 
fabricii, restantele se 
datorează nelivrării la 
timp a agregatelor de 
către întreprinderea 
de utilaje din Alba 
Iulia. In plus, majori
tatea utilajelor pri
mite au fost incomple
te. Din aceste motive, 
deocamdată, „numără
toarea inversă" a lu
crărilor la fabrica de 
materiale izolatoare 
din Simleul Silvaniei 
s-a oprit. Este.de da- 
"•ia Trustului de con- 

industriale — 
instrucioruZ a- 
fabrici. precum

si a întreprinderii de 
construcții căi ferate 
din Cluj-Napoca, care 
a rămas in urmă cu u- 
nele lucrări, să-si o- 
noreze de urgentă 
obligațiile asumate 
prin contracte. La 
rindul său, Minis
terul Economiei Fo
restiere și Materiale
lor de Construcții tre
buie să facă lumină in 
problemele amintite, 
pentru ca. intr-un ter
men scurt, să înceapă 
lucrările etapei a Il-a. 
iar șantierul să pri
mească la timp utila
jele prevăzute, com
plete si de bună cali
tate.

Gheorghe RUSII 
corespondentul 
„Scînteii"

dumnezeu". Și așa «-au 
reîntors sătenii cuprinși de 
mihnire și nemulțumire 
mare în mijlocul celor 
care i-au trimis.

Anii au trecut și nedreap
ta alcătuire socială, izbită 
de nerăbdarea vremii și de 
vrerea celor multi conduși 
de partidul clasei munci
toare, s-a prăbușit.

în această voință « 
timpului și sub conducerea 
mult încercată a partidului,' 
sătenii noștri s-au convins 
că ajutorul cel mai de preț 
este acumulat in voința și 
unitatea lor de acțiune și 
au trecut la cultivarea a- 
cestor sentimente purtătoa
re spre idealuri de împli
niri, stabilind pe un an și 
etape planuri gospodărești, 
bine chivernisite, care, a- 
poi, luînd formă materiâlă. 
au dat noi laturi frumuse
ții satelor prin schimbarea 
peisajului edilitar, durînd 
din temelii două localuri 
de școală care. Împreună 
cu celelalte trei surori, 
rânovate și dotate după 
porunca necesităților mo
derne, cuprind inlăuntrul 
lor 520 elevi educați de 34 
învățători și profesori, pre
gătiți în marea lor majori-

w t
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în întreaga țară au continuat să se 
desfășoare adunările electorale In 
cadrul cărora alegătorii s-âu Intîlnit 
cu candidații pentru alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Națională.

în municipiul BUCUREȘTI - Ca
ro! Dina, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii „23 August**, 
și Gheorghe Ion, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii 
„Vulcan", în Circumscripția electo
rală nr. 3 Republicii ; Iosif Tripșa, 
directorul Institutului de cercetări și 
proiectări tehnologice pentru sectoa
rele calde, profesor la Institutul po
litehnic București, și Nicolae Dobre, 
director adjunct la Institutul ds 
cercetări și proiectări pentru con- 

e strucții de mașini, în Circumscripția 
electorală nr. 12 Progresul :. loan 
Avram, membru al C.C, al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, in Circumscrip
ția electorală nr. 13 Cotroceni *, 
Nicolae Constantin, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., în Circumscripția electorală 
nr. 17 Giulești; Suzana Gâdea, mem
bru supleant, al C.C. al P.C.R., pro
rector al Institutului politehnic
București, și Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, profesor la Universitatea’
București, în Circumscripția electo
rală nr. 21 Banu Manta.

în județul ALBA — Traian Popa, 
director la unitatea forestieră de ex
ploatare și transport Cimpeni, și Va- 
sile Petrușel, director la întreprin
derea de prelucrare a lemnului Cim
peni, în. Circumscripția . electorală 
nr. 4 Cimpeni : Virgil Ordean, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție din comuna Mihalț, și lo- 
naș Popa,, președintele Cooperativei 
agricole de producție din satul Băl- 
caciu, în Circumscripția electorală 
nr. 7 Blaj.

în județul ARAD — Antonii! K5- 
muvesi, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din comuna Pe- 
cica, și Antal Szanda, președintele 
Cooperativei agricole de producție 
din satul Dorobanți, în Circumscrip
ția electorală nr. 4 Pecica Andrei 
Cervencovîci, membru al 
P.C.R., prim-secretar al 
județean Arad al P.C.R., 
scripția electorală nr. 8

în județul ARGEȘ 
Ceaușescu, membru al 
Politic Executiv al C.C. 
director general al Institutului cen
tral de cercetări chimice, în Circum
scripția electorală nr. 1 Pitești-Sud ; 
Vasile Mohan, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Curtea de Argeș 
al P.C.R., în Circumscripția electo
rală nr. 4 Curtea de Argeș ; Valeria 
Stănescu, secretar al Comitetului co
munal al P.C.R. Leordeni, în Cir
cumscripția electorală nr. 6 Topolo- 
veni ; Gheorghe Stoica, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii mecanice din Cimpulung Muscel, 
și Dumitru Ilie, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii de 
autoturisme Pitești. în Circumscripția 
electorală nr. 7 Schitu-Golești.

în județul BACĂU — Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele consiliului da conducere) 
rector al academiei „Ștefan Gheor
ghiu", in. Circumscripția electorală 
nr. 1 Bacău-Nord ; Constantin 
rescu,. președintele Comitetului 
niunii sindicatelor din agricultură, 

, industria alimentară și apelor, in 
’ CircUfrtscriptia electorală nr. 5 Podu- 
Turcului ; Ceocionică Valeriu, direc
tor general al Institutului de cerce
tări pentru electronică, automatizări 
și mecanică fină. în Circumscripția 
electorală nr. 6 Sascut.

în județul BIHOR — Petre Blajo- 
vici, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Bi
hor al P.C.R., în Circumscripția elec
torală nr. 1 Oradea-Nord ; Viorica 
Piscoi, directorul Liceului pedagogic 
din Oradea, președjhta comitetului 
municipal al femeilor, și Maria Mo- 
foșan, director adjunct al Liceului 
de mecanică nr. 2 din Oradea. în 
Circumscripția electorală nr. 4 Sa- 
lonta ; Tițus Popovici, membru al 
C.C. al P.C.R., scriitor, în Circum
scripția electorală nr. 5 Beiuș ; Con
stantin Ionescu, directorul. întreprin
derii „înfrățirea" din Oradea, și 
Constantin Ștefănoiu. directorul în
treprinderi! „Aluțnina" din Oradea, 
în Circumscripția electorală nr. fl 
dr. Petru Groza ; Dionisie Balint, 
secretar .al. C.C. al U.T.C., in Cir
cumscripția electorală nr. 7 Aleșd ; 
Laszld Papp, episcop al Episcopiei 
reformate Oradea, în Circumscripția 
electorală nr. 8 Tileagd ; Alexandru 
Sencovici, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei pentru indus
trie, construcții și transporturi a Ma
rii Adunări Naționale, • în Circum
scripția electorală nr. 9 Marghita.

în județul BISTRIȚA-NASAUD 
— Vasile Patilineț, membru iu- 
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, in Circumscripția electo
rală nr. 1 Bistrița.

în județul BOTOȘANI - Maria 
Apetrei, președinta comitetului sin
dicatului de la întreprinderea tex
tilă „Moldova" din Botoșani, și El
vira Chirică, maistru la întreprinde
rea de confecții din Botoșani, secre
tară a comitetului de partid al tntre- 

■ prinderii, în Circumscripția electo
rală nr. 7 Trușești.

în județul BRAȘOV — Gheorghe 
Dumitrache, membru al C.C. al 

, P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R., în Cir
cumscripția electorală nr. 1 Orașul 
Vechi ; Mihai Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru

al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, in Cir
cumscripția electorală nr. 5 Să- 
cele ; Gheorghe Badea, directorul 
Centralei pentru rulmenți și organe 
de mașini Brașov, și Dumitru Sandu, 
directorul grupului școlar al între
prinderii de autocamioane Brașov, în 
Circumscripția electorală nr. 6 Zăr- 
nești ; Iuliu Fejes, membru al 
C.C. al P.C.R., director general ad
junct al Radioteleviziunii, în Cir
cumscripția electorală nr. 8 Ruoea.

In județul BRĂILA — Ștefan 
Gheorghiță, directorul întreprinderii 
„Laminorul" — Brăila, și Valeriu 
Popa, directorul Termocentralei 
Brăila, In Circumscripția electorală 
nr. 3 Brăila-Nord ; Nicolae S. 
Nicolae, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele Cooperativei agricole 
de producție „Grivita roșie" din co
muna însurăței, și Tudorache Cirjan, 
președintele Cooperativei agricole de 
producție din comuna Stăncuța, în 
Circumscripția electorală nr. 4 însu
răței ; Gheorghe Petrîcă, directorul 
Trustului județean I.A.S. — Brăila, 
și Constantin Soneru, directorul 
I.A.S. Dunărea, în Circumscripția 
electorală nr. B lanca ; Dumitru 
Bălan, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R., in Circum
scripția electorală nr. 6 Făurei.

In județul BUZĂU — Stela Bălan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Buzău al U.T.C.. in Circum
scripția electorală, nr. 1 Buzău-Sud- 
Est ; Stan Cazan, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretarul comite
tului de partid al întreprinderii de 
sirmă și produse din sîrmă din Bu
zău. și Nicolae Gavrilă, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde-

prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., in Circum
scripția electorală nr. 2 Pucioasa.

în județul DOLJ — Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
in Circumscripția electorală nr. 1 
„Electroputere" ; Iustin Rogoz, mem
bra al C.C. al P.C.R., directorul 
general al Centralei industriale de 
Îngrășăminte chimice Craiova, și 
Gheorghe Gheban, directorul Com
binatului chimic Ișalnița. în Cir
cumscripția electorală nr. 6 Pleniț.a ; 
Teoctist Arăpaș, arhiepiscop al Cra- 
iovei și mitropolit al Olteniei, în 
Circumscripția electorală nr. 9 Goi- 
cea.

în județul GALATI — Cornel 
Velincov, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., directorul Combinatului 
siderurgic Galați, în Circumscripția 
electorală nr. 3 Galați-Nord : Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al revistei „Era socia
listă", în Circumscripția electorală 
nr. 4 Tecuci ; Lucian Dumitru Abu
rci, directorul Institutului de cerce
tări și proiectări pentru construcții 
navale, și Ilie Martin, șef de secție 

s Ia Institutul de cercetări și proiec
tări de fabricație pentru produse 
plate și acoperiri metalice, In Cir
cumscripția electorală .nr. 5 Foltești.

în județul HARGHITA — Janos 
Fazekas, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi- 

, nistrul comerțului interior, în Cir
cumscripția electorală nr. 1 Miercu
rea Ciuc ; Toader Bendriș, secretar 
al Comitetului orășenesc P.C.R. To- 
plița, in Circumscripția electorală nr. 
4 Topii ța.

•>

C.C. al 
Comitetului 
în Circum- 
Lipova.

— Elena 
Comitetului 
al P.C.R.,

rii „Metalurgica" din Buzău, In Cir
cumscripția electorală nr. 2 Bu
zău Nord-Vest ; Catița Teodoreanu, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii de confecții din Rm. 
Sărat, și Aurelia Popescu, secretar al 
comitetului de partid al Fabricii de 
țigarete din Rm. Sărat, în Circum
scripția electorală nr. 3 Rm. Sărat ; 
Mircea Mocanu, membru supleant al 
C,C. al P.C.R.. general-maior, in Cir
cumscripția electorală nr. 8 Berea.

în județul CARAȘ-SEVERIN — Mi
hai Dalea, membru supleant al Corni-' 
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., în Circumscripția 
electorală nr. 1 Reșița ; Aurel Albu, 
inginer-șef la întreprinderea de con
strucții de mașini-Reșița, și Nicolae 
Barac, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de con
strucții mașini Reșița, în Circum
scripția electorală nr, 8 Moldova- 
Nouă.

In județul CLUJ — Ștefan Mocu- 
ța, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Cluj 
al, P.C.R.. in Circumscripția electo- 
jțglă nr. 3 „16 Februarie*' ; Paul
Nagy. membru al C.C. al P.C.R., se
cretar ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., în Circumscripția electora
lă nr. 6 Turda ; loan Stanatiev, Erou 
al Muncii Socialiste, directorul între
prinderii „Industria sîrmei", și Gli- 
gor Urs, director tehnic al întreprin
derii „Industria sîrmei", in Circum
scripția electorală nr. 7 Cîmpia 
Turzii ; Ștefan Peterfi, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, in Circum
scripția electorală nr. 8 Gherla ; 
Ștefan Pascu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R,, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 
în Circumscripția electorală nr. 11 
Apahida.

în judetuil CONSTANTA — Gheor
ghe Trandafir, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal Constanța al P.C.R., in 
Circumscripția electorală nr. 2 Con
stanta-Nord i Sebastian Ulmeanu, 
membru al C.C. al P.C.R., contra
amiral. comandantul Marinei mili
tare, în' Circumscripția electorală nr. 
4 Mangalia ; George Popa, general- 
maior. in Circumscripția electorală 
nr. 5 Negru Vodă ; Petre Tomoroga, 
directorul Stațiunii experimentale 
Dobrogea, și Constantin Popa, direc
torul Direcției generale județene 
Constanta pentru agricultură, indus-, 
trie alimentară și ape, în Circum
scripția electorală nr. 6 Bănoasa { 
Constantin Savidis, directorul Com
binatului de * lianți și azbociment 
Medgidia, și Zaharia Manta, secretar 
al comitetului de partid al între
prinderii metalurgice de utilaje 
Medgidia, in Circumscripția electo
rală nr. 7 Medgidia,

în Județul COVASNA — Eva Rich
ter, director al întreprinderii de 
amidon și glucoză din Tg. Secuiesc, 
și Szabo Etelka, inginer la între
prinderea județeană de industrie lo
cală. In Circumscripția electorală hr. 
2 Tîrgu-Secuiesc; Constantin Stanca, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie. secretar al Comitetului jude
țean Covasna jd P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 3 întorsura 
Buzăului.

în județul DÎMBOVIȚA — Ion Stă
nescu — membru al C.C. al P.C.R.,

în județul HUNEDOARA — Ioa- 
chim Moga, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara ai P.C.R,, în 
Circumscripția electorală nr. 2 Hu- 
nedoara-Est ; Gheorghe Crăiniceanu, 
director în Ministerul Finanțelor, în 
Circumscripția electorală nr. 9 Ilia.

în județul IALOMIȚA — Marin 
Vasile, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 3 Fetești ; 
Gheorghe Ciolănescu, directorul 
Trustului județean I.A.S. Ialomița, și 
Ion Nicolae, directorul I.A.S. Făcăeni, 
in Circumscripția electorală nr. 4 
Țăndărei.

în județul IAȘI — Emil Bobu, 
membru ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministru de 
interne, în Circumscripția, electorală 
•nr. 1 Copou ; Ion Iliescu, membru 
supleant al > Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., în Circumscripția electorală 
nr. 6 Pașcani.

în județul ILFOV — Gheorghe 
Stoica, președintele Comisiei Cen
trale .de Revizie, membru al Consi
liului de Stat, în Circumscripția elec
torală nr. 1 Giurgiu ; Ecaterina Va
sile, președintele Cooperativei agri
cole de producție Mihăilești, și Iancu 
Șt. Necula, vicepreședinte al Coope
rativei agricole de producție Ghim
pați, în Circumscripția electorală 
nr. 7 Ghimpați ; Angliei Valentin Po
pescu, directorul Trustului petrolului 
Bolintinu din Vale, și Gheorghe Ba
dea, directorul Schelei de extracție 
Cartojani, în Circumscripția electo
rală nr. 8 Bolintin-Vale ; Teodora 
Șerbu, muncitoare, președintele co
mitetului sindical al Filaturii 
tenița, și Eugenia Topîrceanu, mun
citoare, președintele comitetului sin
dical al fabricii de conserve „Valea 
roșie", în Circumscripția electorală 
nr. 12 Budești.

în județul MARAMUREȘ — Vasile 
Solomiaș, președintele Consiliului 
popular comunal Șomcuța Mare, și 
Vasile Andercău, președintele Consi
liului popular comunal Seini, în Cir
cumscripția electorală nr. 3 Ulmeni.

în județul MEHEDINȚI — Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., in Circumscripția electorală 
nr. 1 Drobeta Turnu-Severin.

în județul MUREȘ — Ion Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., general
colonel, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, în Circumscripția electo
rală nr. 2 Tirgu-Mureș—Sud ; Viorel 
Ion Cerghizan, directorul întreprin
derii electrocentrale Mureș, în Cir
cumscripția electorală nr. 6 Luduș.

In județul NEAMȚ — Ion Vlad, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Roman al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 5 Roman.

în județul OLT — Alexandru Din- 
eă, președintele Cooperativei agrico
le de producție Văleni, și Gheorghe 
Voica, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție Radomirești, în 
Circumscripția electorală nr. 4 Dră- 
gănești—Olt ; Ion Savu, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului județean Olt al P.C.R., în Cir
cumscripția electorală nr. 5 Corabia ; 
Constantin Munțiu, directorul între
prinderii pentru creșterea și îngră- 
șarea porcilor Caracal, și Florea Fi
lip, directorul I.A.S. Redea, în Cir-

Ol-

Și aici este un colț de patrie. 
tate tot de aceste școli. 
Șirul înfăptuirilor își mă
rește cuprinderea înnoirilor 
prin construirea căminului 
cultural din satul Orosfaia, 
magazinele sătești ale coo
perativei de constjm din 
satele Milaș și Orosfaia, 
dispensarul veterinar din 
Mișa, sediile celor două 
cooperative agricole de pro
ducție, electrificarea loca
lităților și altele.

Privind în trecut, putem 
pune in evidență și alte 
dimensiuni ale unor stări 
de lucruri cu tncărcătura 
lor de fapte, care, privite 
prin optica zilelor noastre, 
să trezească sentimente de 
repulsie. O statistică locală, 
cu privire la longevitate, 
înregistrează în mod ritmic 
creșterea vieții medii în 
raport armonios cu dezvol
tarea economică. Dar ana
liza acestei situații pe ulti
mii 100 de ani ’ întîlnește 
uneori mari goluri de via
ță. Astfel, anul 1912 con
semnează 60 de decese, me
dia * de virstă a populației 
locale din acel an atingînd, 
datorită procentului extrem 
de ridicat al mortalității

Infantile, doar 14 ani. 
Calculînd decesele pe o 
durată de 30 de ani, înainte 
de anul 1944, s-a ajuns la o 
medie de virstă de 39 de 
ani. Același calcul pe in
tervalul celor 30 de ani de 
la eliberare scoate în evi
dentă atingerea vîrstei me
dii de 60 de ani, iar actua
lul cincinal urcă media la 
70 de ani. Am prezentat a- ■ 
ceasta situație spre a re
liefa încă o dată grija 
partidului pentru om. grijă 
de care se bucură și comu
na noastră. Noi știm că o- 
biectivele însufletitoare oe 
care ni le-am fixat nu se 
vor realiza de la sine ; 
pentru ca acestea să devină' 
o realitate este nevoie de 
valorificarea plenară a tu
turor resurselor materiale 
și spirituale de care dis
punem".

Iar despre cei din Micești 
ce se poate, spune ? Aici 
e cumpăna' apelor, aici 
apa nu vine de nică
ieri : de aici, de la noi. cum 
zic ei. leagă apele spre 
alte părți, in trei părți. 
Aici, la cumpăna apelor,

principalul e să-ți cum
peri cizme de cauciuc. O 
remorcă, trei tractoare o 
trag spre Visuia, noroiul e 
negru primăvara și adine. 
N-a nins și săniile nu pot 
urca și cobori, dar la Fin- 
tinița in grajduri animale
le așteaptă borhotul din re
morci. Bărbați trec cu 
sacul în spinare la moa
ră peste deal, profesori ti
neri cu șaptesprezece kilo
grame în rucsac trec pes
te deal spre Fîntînița și 
știu că la ei e sărbătoare 
cind poartă pantofi sau bo
canci. Tineri profesori de 
matematică, de română, de 
chimie, băieți și fete, băr
bați și femei privesc dimi
neața copiii cum intră în 
școală roșii in obraji, lă- 
sîndu-și cizmele de cauciuc 
la ■ ușă* si incălțîndu-se cu 
bocanci și pantofi, frigul a- 
dus cu noroiul să ramînă 
în prag, clasele să fie cu
rate cum sint... Aici, deo
camdată, nu este i 
poșta aduce ziarele 
patru zile, aici nu 
cafenele și mulți 
cum face.naveta aici

asfalt, 
după 

i sint 
n-au 

; aici1

ori stai, ori pleci, și mulți 
au plecat dintre cei repar
tizați aici, speriați de noroi, 
plini de dragoste de me
seria lor doar acolo unde 
e tren și ..Sportul** sosește 
în aceeași zi, uteciști 
pe asfalt și in ședințe, 
mulți plecară, ei și ! ? 
Aici sint multi copii. în 
Visuia sint foarte multi 
copii, ei trebuie să învețe 
tainele luminii și le înva
ță. o școală nouă uriașă s-a 
ridicat in Micești. o alta în 
Visuia. in Fîntînița funda
ția școlii e gata.

Și 
de 
alte 
t-o
La ___
ridicat un monument al e- 
roilor căzuti în războaie. 
Și aici e un colț de patrie 
și elevii de la cursurile e- 
lementare și cei din prima 
treaptă a liceului cu pro
fil agricol văd în munca 
dascălilor lor un exemplu 
de dragoste fată de aceste 
locuri, față de aceste di
mineți cînd pădurile în de
părtare se îmbracă tn lu
mină. față de aceste nesfîr- 
șite dealuri unde, sub cea
suri. apa se șterge pe 
culmi.

aici este un colț 
țară, și aici, ca în 
părți, cartea a lua- 
înaintea asfaltului. 

Visuia oamenii au

cumscripția electorală nr. 6 Studina ; 
Ion Baicu, directorul Institutului de 
proiectări pentru transporturi auto, 
feroviare și aeronavale, în Circum
scripția electorală nr. 8 Osica de 
Sus.

în județul PRAHOVA — Ion Catrl- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 4 Ploiești— 
Est, Constantin Stătescu, membru al 
C.C. al P.C.R., secretarul Consiliului 
de Stat, în Circumscripția electorală 
nr. 5 Ciorani ; Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., directorul 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice, in Circumscripția e* 
lectorală nr. 8 Sinaia.

în județul SATU-MARE — loan 
Foriș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R., în Cir
cumscripția electorală nr. 4 Ne- 
grești-Oaș ; Ion Hbrtopan, membru 
al C.C. al P.C.R., general-locotenent, 
în Circumscripția electorală nr. 5 
Tășnad.

In județul SĂLAJ — Vasile Bum- 
băcea, ministrul construcțiilor indus
triale, în Circumscripția electorală 
nr. 3 Cehul Silvaniei: Laurean Tulai, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Sălaj 
al P.C.R., in Circumscripția electo
rală nr. 4 Jibou...

în județul SIBIU — Albert Klein, 
eoiscop al Episcopiei evanghelice, in 
Circumscripția electorală nr. 2 Si- 
biu-Centru ; Anton Peleanu, direc
torul întreprinderii „Automecanica" 
din Mediaș, și Constantin Tatomir, 
directorul întreprinderii „Emailul 
roșu", In Circumscripția electorală 
nr, 5 Mediaș-Est ; Ion Traian Ștefă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
în Circumscripția electorală nr. 7 
Avrig ; Eduard Eisenburger, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului oamenilor muncii de naționa
litate germană, redactor-șef al revis
tei „Karpaten Rundschau", în Cir
cumscripția electorală nr. 8 Agnita.

în județul SUCEAVA — Alexan
dru Ionescu. membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scînteia", în Circumscripția electo
rală nr. 3 Șiret ; Marin Constantin, 
dirijorul Corului Madrigal, profesor 
la conservatorul „Cinrian Pnrum- 
bescu", în Circumscripția electorală 
nr. 5 Solea ; Dumitru Dobrotă, di
rector tehnic la Combinatul de ce
luloză și hîrtie . din Suceava, și 
Toader Brădățeanu. director tehnic 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Suceava. în Circumscrip
ția electorală nr. 10 Dolhasca.

în județul TELEORMAN — 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, in Circumscripția electorală 
nr. 1 Alexandria ; Petre Dănică, 
membru al C.C. al P.C.R., șef > de 
secție la C.C. al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 3 Videle Ni
colae Iscrulescu, adjunct al procuro
rului general al Republicii Socialiste 
România, în Circumscripția electora
lă nr. 4 Olteni.

în județul TIMIȘ — loan Anton, 
membru al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat, rectorul Insti
tutului politehnic Traian Vuia din 
Timișoara, în Circumscripția electo
rală nr. 2 Timișoara Șud-Est : India
na Bucur, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar general al Ministerului In
dustriei Ușoare, în Circumscripția 
electorală nr. 5 Lugoj ; Lorin Tra
ian Sălăgean, directorul Institutului 
de sudură și încercarea materialelor 
Timișoara, și Vasile Marin Antono- 
vici, director tehnic al Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
mașini de ridicat și transport din Ti
mișoara, în Circumscripția electora
lă nr. 6 Deta ; Iulian Drăcea, recto
rul Institutului agronomic Timișoara, 
și Viorel Cornel Negru, conferențiar 
universitar, . secretarul Comitetului 
de partid al Centrului universitar 
Timișoara, în Circumscripția electo
rală nr. 8 Sînnicolau Mare.

în județul TULCEA — Iancu Co- 
jocaru, directorul întreprinderii pen
tru industrializarea peștelui, și Cos- 
tică Moldovanu, directorul între
prinderii viei și vinului din Tulcea, 
în Circumscripția electorală nr. 2 
Babadag.

în județul VASLUI — Mircea Sî- 
movici, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul întreprinderii „Rulmentul" 
din Bîrlad, și Emil Uncheșel," direc
torul întreprinderii de elemehte 
pneumatice, pentru aparate de mă- 

■ sură și control din Bîrlad, în Circum
scripția electorală nr. 2 Birlad ; Flo
rian Dănălache, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele........... .....
le a Cooperativelor 
în Circumscripția 
Huși ; Margareta 
rul Liceului nr.
Eugenia Vornicu, director adjunct 
al Liceului „Cuza Vodă" din 
Huși, in Circumscripția electorală 
nr. 5 Codăești ; Gheorghe Cristea, 
președintele Cooperativei agricola 
de producție Costești, și Gri- 
gore Ghiban, președintele Cooperati
vei agricole de producție Hurdugi, 
în Circumscripția electorală nr. 8 
Roșiești.

în județul VÎLCEA — Ion Tudose, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului construcțiilor 
industriale, in Circumscripția electo
rală nr. 2 Călimănești ; Lucia Laza- 
nu, director la Școala generală nr. 2 
Rm. Vilcea, și Doina Pirșcoveanu, 
profesor la școala de mecanică auto 
din Rm. Vilcea, în Circumscripția 
electorală nr. 3 Horezu ; Vasile Mu- 
șat, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R., în Circumscripția 
electorală nr. 4 Bălcești ; Corneliu 
Todereanu, director general al Cen
tralei industriale de produse anorga
nice Rm. Vilcea. și Iustin Dimitriu, 
director general adjunct al Centralei 
industriale de produse anorganice, în 
Circumscripția electorală nr. 7 Bă- 
beni.

în județul VRANCEA — Dumitru 
Beznea, directorul Stațiunii experi
mentale viticole Odobești, șl Ștefă- 
nache Scărlătescu, directorul I.A.S. 
Focșani, în Circumscripția electorală 
nr. 2 Vidra ; Simion Dobrovicî, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R., în Circumscripția elec
torală nr. 3 Panciu ; Zaharia Șaji- 
dru, directorul întreprinderii de dis
pozitive, ștanțe, matrite și scule aș- 
chietoare din Focșani, și Ștefan Mi- 
halache, maistru, secretar al comite
tului de partid Ia întreprinderea de 
dispozitive, ștanțe, matrițe și scule 
așchietoare din Focșani, în Circum
scripția electorală nr. 4 Adjud ; 
Constantin Iftodi, membru supieant 
al C.C. al P.C.R., șeful Departarhen- 
tului industriei alimentare din Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentate și Apelor, in' Circumscripția 
electorală nr. 5 Tătăranu ; Aurora 
Stavarache, directorul Liceului „Al. 
I. Cuza" din Focșani, și Emilia Ma- 
nolescu, director al Liceului agricol 
din Odobești. în Circumscripția elec
torală nr. 6 Gugești.

Uniunii Centra- 
Meșteșugărești, 

electorală nr. 4 
Paicu, directo- 

1 Vaslui, și

(Agerpres)
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„Vom face totul ca rezultatele obținute în dezvoltarea forțelor de producție, 
creșterea bogăției naționale să se reflecte cît mai bine în ridicarea nivelului de 
viață al tuturor oamenilor muncii. Aceasta este esența politicii partidului, 
scopul fundamental al societății' pe care noi o edificăm.44
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vățămint și veți ajunge astfel la un total impresionant. Este suma eforturilor bănești șl materiale pe care statul 
le face pentru creșterea generațiilor viitoare, pentru asigurarea potențialului uman care să ridice în continuare 
România pe noi culmi de progres și civilizație.
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c i n e m a
O căutăm Ia școală pe 

directoare. „Tovarășa Vio
rica 7 S-ar putea să fie la 
comitetul comunal de par
tid sau poate la căminul 
cultural...".' întrebăm La co
mitetul comunal de partid 
din Ciocănești, județul Ia
lomița : Unde o găsirr) pe 
tovarășa... 1 „încercați la 
școală sau la căminul cul
tural". încercăm și la cămi
nul cultural... Ni se indică 
iarăși două adrese aproape 
sigure : comitetul comunal 
de partid sau la școală.

Viorica Eros. locțiitoarea 
secretarului comitetului co
munal de partid, directoa
rea școlii și directoarea că
minului cultural, a intrat 
parcă în pămint. O găsim, 
in cele din urmă. împreună 
cu inginera Eugenia Cazan 
și economistul cooperativei 
agricole. în mijlocul oame
nilor, explicau idei din 
cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea activului de partid 
și de stat din agricultură, 
făceau calcule despre pro
ducțiile din ’74, dar mai 
ales despre unele pierderi 
pricinuite de risipă, slabă 
organizare a muncii, lipsă 
de disciplină etc. „Este, 
cum se spune — a obser
vat cineva — o repetiție 
generală pentru ca în 1975... 
cele rele să șe spele, cele 
bune să se adune. Și. înain
te de a pleca din grădină 
n-a uitat să le reaminteas
că celor de față că seara, 
Ia căminul cultural, va fi 
organizată o dezbatere des
pre . ceea ce știe și ce tre
buie să știe fiecare cetățean 
pregătindu-se de alegeri și 
că, tot atunci, veteranii co
munei vor evoca alegerile 
de altădată.

— Vă pricepeți la sere, 
la legumicultură ?

Zimbește.
— De ce nu m-aș socoti 

mereu cursantă la „fără 
frecvență" : la cea mai grea 
școală, aceea de a cunoaște 
îndeaproape si de a lucra 
cu oamenii. E foarte greu, 
dar foarte plăcut.

— Ce vi se pare totuși 
cel mai greu și vă nemul
țumește ?

— Problema nu e chiar 
simplă. Iată, se spune că 
bărbații n-au întotdeauna 
încredere în puterea și pri
ceperea femeilor de a re
zolva probleme mai grele, 
mai spinoase. Așa pare să 
fie. dar de ce n-am recu
noaște că și noi, femeile, 
ezităm uneori să ne asu
măm anurrîite sarcini, cău
tăm și găsim scuze.

Și interlocutoarea nu 
vorbește „ca din carte", la

o lecție ; amintește despre 
temerile ei din toamna a-, 
nului trecut cind conferin
ța organizației comunale de 
partid a învestit-o cu răs
punderea de locțiitor pen
tru problemele muncii de 
propagandă a secretarului 
comitetului comunal de 
partid. Atunci, la început, 
s-a cam speriat. Cum să 
„împace" această nouă 
muncă cu alte îndatoriri 
deloc ușoare ; la școală — 
directoare, la căminul cul
tural — directoare ? Cum 
să se „împartă" în trei, 
unde să se afle prima dată, 
cu ce să înceapă ? în cele

treburile lui, pe ogorul lui. 
E ceva care nu se potri
vește in organizarea mun
cii : cei ce controlează din 
partea forurilor județene 
sint mai multi, iar eu sînt 
singură. Aici e anomalia. 
Este absolut necesar să fim 
controlați și îndrumați, dar 
acest lucru săzșe facă coor
donat, de citeva ori pe an 
și pină la rădăcina lucruri
lor — și nu doar atunci 
cind se ivește ocazia, în 
fugă, doar să se „acopere" 
cit mai mult teren.

Observații judicioase ale 
unei activiste aflate încă 
într-o perioadă de „rodaj".

Uu gmd frumos 
al tovarășei 
activiste...

din urmă însă, din întrebări 
și • frămîntări, din neliniști 
a găsit răspunsul căutat : 
atribuțiile pe care le are în 
comună nu numai că nu re
prezintă „portofolii" sepa
rate, care s-ar exclude in
tre ele, dar se întrepătrund, 
completindu-se reciproc.

Dar 'modul în care își 
concepe activitatea un loc
țiitor cu problemele de pro
pagandă al secretarului co
mitetului comunal de par
tid este o problemă ție in
teres mai larg. Tocmai de 
aceea am insistat :

— Și totuși parcă nu 
ne-ați spus totul despre 
ceea ce e greu și vă nemul
țumește încă în activitatea 
dumneavoastră ?

— Mai pe șleau, lucruri
le se prezintă astfel : vine 
intr-o zi pentru control, a- 
jutor și îndrumare cineva 
de la învățămînt : ziua ur
mătoare ne întreabă de 
muncă altcineva, de la cul
tură ; în a treia zi nu ne 
ocolesc tovarășii de la co
mitetul județean de partid 
(să nu mai vorbim de si
tuația cind mai multi oas
peți vin în aceeași zi). Fie
care — cum se zice — cu

Dar cum, în ce fel vrea să 
depășească greutățile, care 
sint oare gindurile ambi
țioase ale acestei activiste 
de partid ? Nu-și alege cu
vintele și începe să ne 
vorbească curgător despre 
preocupările organizației 
comunale de partid pentru 
a asigura în unitățile agri
cole din comună, în 1975, 
un an de vîrf al producției 
agricole. Evită cu grijă să 
nu cadă pe panta laudelor. 
Vorbește despre faptul că 
se găsesc încă șefi de echi
pă, brigadieri, șefi de fer
me. chiar și unele cadre de 
conducere din unitățile a- 
gricole care, sub pretextul1 
vechimii în funcție — 10— 
15 ani — se mulțumesc să 
muncească rutinier, uitî'nd 
că producțiile mari la hec
tar nu se obțin cu aceleași' 
„metode" ca cele de acum 
5—10 ani, că agricultura 
modernă presupune stăpi- 
nirea tehnologiilor moderne 
și că orice progres este 
condiționat de pregătirea 
oamenilor, de nivelul lor 
de cultură generală. Cum 
să asiguri cultivarea gîn- 
dirii economice, a atitudinii 
drămuitoare, cum să faci

în echipe, brigăzi, ferme 
calculul prețului de cost al 
produselor, analize temei
nice in organizațiile de 
partid, în adunările gene
rale ale membrilor coope
ratori dacă mai sînt încă 
oameni care au un grad 
de pregătire destul de scă
zut ?

— Să vă spun cum am 
conceput prima acțiune. 
Pentru început m-am apu
cat să-mi clarific citeva 
date principale. Pe de-o 
parte, trebuie să cunoaștem 
precis pregătirea pe care o 
au cadrele de bază' — șefii 
de echipă, brigadierii, fer
mierii de la C.A.P.. I.A.S., 
S.M.A., membrii consiliilor 
de conducere, membrii co
mitetelor de partid și ai bi
rourilor organizațiilor . de 
bază ș.a. Situația nu pare 
să fie deloc roză. Pe de altă 
parte, ne-am măsurat for
țele intelectuale din comu
nă : 60 de cadre didactice, 
20 de ingineri, 5 medici, 
ceea ce, să recunoaștem, 
reprezintă intr-adevăr un 
potențial. Problema proble
melor este folosirea aces
tui potențial prețios pentru 
completarea pregătirii de 
cultură generală a oameni
lor noștri, aducerea lor la 
școală nu pentru a le în
lesni obținerea de certifi
cate și diplome, ci pentru 
a-i face să muncească și cu 
cartea. La școală, pentru 
cadrele didactice, aceasta 
va însemna o sarcină de 
partid, o îndatorire etică 
cetățenească, chiar o înda
torire patriotică : așa se 
pune proble’ma 1 La cămi
nul cultural vom amenaja 
apoi o sală de consultații, 
unde „elevilor" li se vă 
pune la dispoziție materia
lul didactic suplimentar, a- 
sigurîndu-li-se și medita
tori. Am in mină toate 
pirghiile și. prin îmbinarea 
atribuțiilor de directoare de 
școală, de cămin cultural, 
de locțiitoare a secretarului 
comitetului comunal de 
partid, sprijinindu-mă pe 
oamenii inimoși din comu
nă, vom materializa preo
cupările pentru pregătirea 
concetățenilor noștri. Nu 
este nici simplu, nici ușor. 
Rezultatele nu vor apărea 
peste noapte, o știu. Cind 
se vor face însă simțite, ele 
vor însemna certificatul dat 
de comună intelectualilor 
ei.

„Certificat dat de comu
nă intelectualilor comunei" 
— un gînd frumos și un 
exemplu frumos.

Constantin MORARU

e Muntele ascuns : SCALA — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
o Martorul trebuie să tacă : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
20,45, BUCUREȘTI — 9; 11: 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45, SALA PALA
TULUI —»17,30 (seria de bilete 
5360) ; 20,15 (seria de bilete 5361). 
O Un general pentru victorie : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15;’ 13,30;
15,45; 18; 20,15.
A Actorul și sălbaticii : VICTO
RIA — 9,15: 12,15; 16; 19, DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19, GIULEȘTI — 
10,30; 16; 19.
© Șapte mirese pentru șapte 
frați ; LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30: 20,45. 
o Filip cel bun : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Pltngeți, chitare !: FESTIVAL
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30. 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30.
• Tatăl risipitor : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18; 20.
© Generalul della Rovere (ambe
le serii) — 14,30, Cetățeanul Kane
— 18,30, Orgoliul Ambersonilor — 
20,30: CINEMATECA (sala Union), 
e Scufundarea Japoniei : MELO
DIA — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30.
• Ulzana — căpetenia apașilor :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18,15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11;
13,30: 15,45; 18,15; 20,30. TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
q Timpuri noi : DOINA — 11; 13; 
15; 18,15; 20,15.
a Program de desene animate : 
DOINA — 9,45; 17.
A Nemuritorii : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Luminile rampei : CASA FIL
MULUI — 10; 13; 16; 19, VOLGA
— 9; 12,15: 15,45; 19.
a Răzbunarea lui Dani : UNI
REA — 16; 18; 20.
a Permisul de conducere : BU
ȘEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
a Ilustrate cu flori de cîmp : CO- 
TROCENI — 14: 16; 18; 20. ARTA
— 15,30; 17,45; 20.
a Jerry traficantul : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15\
a îndrăgostiți! anului unu : 
CRINGAȘI — 16; 18,15.
a A început la Neapole : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.
a Zidul : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
a Moulin Rouge : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45.
© Caut o nevastă : VIITORUL — 
16; 18; 20.
© Școala tinerilor căsătoriți : LI
RA — 15,30: 18; 20.15.
© Riul întunecat : MUNCA — 
15,30: 18: 20.15.
a Un gentleman în Vestul săl
batic î FERENTARI —-*15,30; 18;
20,15.
a ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
COSMOS — 15,30: 19.
a Zapata : PACEA — 15,30; 18;
20,15.
• Cavalerii teutoni : POPULAR
— 15,30; 19.
a Vandana ; MOȘILOR — 9; 12,30; 
16; 19.
a Păcală : RAHOVA — 10: 16; 19.
• Ancheta : PROGRESUL — 18; 
20.

Expoziții de grafică
militantă

FAPTUL

ncep însămînțările
(Urmare din pag. I)

de la secția Grădiștea, care muncesc 
în cîmp cu 15 grape reglabile și fer
tilizează cu îngrășăminte naturale 
grădina de legume..

Anul acesta, că în fiecare an, 
cooperatorii din zona Borcea — Fe
tești se află printre primii Ia însă
mîntările culturilor din epoca I. 
Astfel, pină luni la amiază, la Vlă- 
deni au fost insămințate cu borceag 
60 de hectare. „De marți, ne-a spus 
inginerul șef Dumitru Mărculescu, 
vom muta semănătorile la ovăz. 
După calculele noastre. în maximum 
3 zile vom termina de semănat cul
turile din prima urgență". în același 
ritm se lucrează și la cele două 
cooperative agricole din comuna Fă- 
căeni. Borcea. în toate unitățile, po
trivit programului întocmit de corni-, 
tetul județean de partid, pentru 
menținerea apei în soi, întreaga su
prafață urmează să fie pregătită de 
semănat pină la sfîrșitul acestei săp- 
tămini.

coo- 
in-

La Arad
Pe baza unui plan tehnic întocmit 

de direcția agricolă județeană ARAD, 
la indicația comitetului județean de 
partid, în toate unitățile agricole 
peratiste continuă lucrările de
treținere. a ogoarelor de toamnă, prin 
grăpări și discuiri. Astfel, pină în 
ra zilei de luni, 3 martie, în cooperati
vele agricole au fost pregătite pentru 
însămintări peste 7 240 hectare. 
Timpul fiind bun și s.olul încălzin- 
du-se, au început și însămîntările. De 
altfel-,- pină la această dată, semăna
tul griului de primăvară a fost în
cheiat pe întreaga suprafață planifi
cată in județ. S-a lucrat într-un ritm 
rapid, urmărindu-se. totodată, calita
tea semănatului, 
rativele agricole 
va, Chier, Susag,

Rezultate bune 
la semănatul ovăzului, 
agricolă „Podgoria*‘-Șiria și coopera
tiva agricolă Buteni au terminat a- 
ceastă lucrare, iar la .cooperativele 
din Almaș, Chisindia și Tauț ea se 
apropie de sfirșit. Dațorită atenției

sea-

mai ales în coope- 
din Craiva, Lipo- 
Chișlaca ș.a.
se înregistrează și 

Cooperativa

sJsnH'i 
deosebite pe care specialiștii o acordă 
amplasării culturilor din prima ur
gență pe terenuri mai z vin tale, care

' permite intensificarea lucrărilor, în 
ultimele zile au putut fi insămînțate 
mari suprafețe cu plante furajere. 
Pină luni seara, în județ au 
fost semănate peste 1 200 ha cu tri
foi. borceag. mazăre. Cele mai mari 
suprafețe s-au însămîntat la coope
rativele din Tîrnova, (200 ha). Aradul 
Nou și Ineu (cite 100 ha), Mocrea, 
Adea, Ineu-Traian ș.a.

În Gorj
în județul GORJ, dovedindu-se a 

fi buni gospodari, cooperatorii din 
Țințăreni, Plopșoru, Săuleșțu, Stoina 
și Hurezani anunță că sînt pregătiți 
pentru a incepe lucrările agricole de 
sezon. De altfel. în citeva unități, pe 
suprafețe limitate, a ■ și început se
mănatul. ovăzului, mazării și bor- 
ceagului. Continuă executarea arătu
rilor pe terenurile unde această lu
crare nu s-a putut efectua în toam
nă. Au fost făcute arături pe în? 
treaga suprafață în întreprinderile de 
stat, iar in cooperativele agricole so 
ară ultimele 1 500 ha situate mai a- 
les în pantă. Cantitățile de semințe 
necesare pentru însămînțările de pri
măvară au fost asigurate din'produc
ție proprie cit și pe baza repartițiilor 
primite, în proporție de 76 la sută. Dar 
unele cooperative agricole, cum sînt 
cele din Gilort, Ceplea, Budieni, 
Scoarța, Girbov și Tg. Cărbunești. nu 
s-au prezentat încă pentru a-și ridica 
semințele repartizate. Se ridică o pro
blemă stringentă : prin utilizarea in
tensivă- a tractoarelor în lunile ds 
iarnă a fost consumată o parte din 
cantitatea de carburanți aferentă pri
mului trimestru. Mecanizatorii din ju
dețul Gorj solicită să se facă o re
distribuire a carburanților, pentru a 
se asigura functionarea utilajelor la 
capacitatea maximă în perioada cam
paniei de primăvară care, așa cum 
se vede, a și sosit.

loan HERȚEG
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii"

18,45 în sprijinul activității cul- 
tural-artistice de amatori, 
pentru campania electorală.t V 19,00 Familia.

19,25 1001 de seri.MBHUJIUIIUIIL .1.11 .IIIIIIJ-JJ-----!!■■■■■■ 19,30 Telejurnal.
PROGRAMUL I 20,00 30 de ani de la acel memo

rabil 6 martie.8,30 Curs de limba engleză. 20,20 Telecinemateca ; „0rum în9,00 Teleșcoală. penumbră*-.10,00 Curs de limba rusă. 22,00 Muzică ușoară.10,30 Algoritm TV. 22,10 24 âe ore.11,00 Roman . foileton : „Jane
F.yre". PROGRAMUL II

11,50 Muzică distractivă. 20,00 Portativ ’75.
20,35 Viața economică a Capita-12,05. Bucureștiul necunoscut. 

12,25 Telex.
16,00 Curs de limba germană. lei.
16,30-17,00 Curs de limba franceză. 20,50 Sub cupola albastră — circ.
17,30 Telex. 21,00 Studioul de poezie.
17,35 Din lumea plantelor și ani- 21,35 Telex.

malelor. 21,40 Documentar TV.
18.10 Forum. 22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a
18,35 Din țările socialiste. mai făcut nevasta mea.

. Teatrul National București (sa- 
' la mare) : Oameni șl șoareci — 

19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(Palatul Republicii Socialiste 
România, sala mică) : Ciclul 
Beethoven—Bartok — 20. *•
• Opera Română : Carmen — 19.

• Teatru! de comedie : Opinia 
publică — 19,30. '
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau 
— 19,30, (sala din str. Aiex. Să- 
hia) : Elisabeta I — 19.30.
o Teatrul Mic : Viata e ca un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Lady X — 19.30. (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
o Teatrul Giulești : Steaua fără 
nume — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă-

Arta noastră con
temporană moștenește 
și continuă pe o 
treaptă superioară va
loroase tradiții mili
tante. După cum se 
știe, numeroși artiști 
din trecut, animați de 
spirit civic și de răs
pundere socială, au o- 
glindit în operele lor 
lupta poporului român 
împotriva asupririi, a 
nedreptății, au afir
mat, cu forța talentu
lui lor, înaltele idea
luri și năzuințe ale 
maselor populare. An
gajarea socială a crea
torilor de astăzi, mili
tantismul lor își gă
sesc expresia în lu
crări’ consacrate mari
lor înfăptuiri și trans
formări revoluționare 
caracteristice construc
ției socialiste, în con
tribuția Ibr specifică 
la perfecționarea con
tinuă a societății, la 
modelarea omului nou. 
Grafica noastră stă 
mărturie acestei per
manențe a culturii ro
mânești pe care o 
constituie sDiritul mi
litant. Două expoziții 
recente ni se par re
velatoare în acest 
sens. Prima, deschisă 
în aceste zile în sălile 
Muzeului de artă al 
municipiului Bucu
rești „A. Simu", în
mănunchează lucrări 
reprezentative pentru 
atitudinea înaintată a 
unor artiști-cetățeni 
care au denunțat, cu 
vehemență satirică, 
aspectele odioase ale 
lumii trecutului ; cea
laltă. deschisă In ho
lul Teatrului Giulești, 
cuprinde, creații ale 
graficii noastre con
temporane. Operele

expuse poartă adesea 
semnătura de prestigiu 
a unor cunoscuți maeș
tri ai graficii, precum 
Ary Murnu, C. Ji- 
quidi, Iser, Tonitza, 
Șt. Dimitrescu, B’Arg, 
Aurel Jiquidi. V. Do- 
brian, M. Gion, Gy 
Szabo Bela și alții, ca 
și a altor artiști care 
s-au afirmat mai ales 
după eliberare, ca N, 
Brana, Mariana Pe- 
trașcu, Gh, Ivancenco, 
Ana Iliuț, Corina 
Beiu-Angheluță, Vic
tor Rusu-Ciobanu, 
Hortensia Maschievici,

CARNET

PLASTIC
I. Bițan, Emilia Du
mitrescu, sau a ceva 
mai tinerilor Iulian 
Olariu, C. Baciu, V. 
Celmare, Maria Con
stantin. Vladimir Șe- 
tran, Wanda Mihuleac 
ș.a., unii dintre ei a- 
junși la o stăpînire 
deplină a tehnicilor 
gravurii.

Sînt lucrări cu o 
largă deschidere spre 
viață, selectate cu dis- 
cernămînt din expozi
țiile ■ ultimilor ani, pe 
criteriul valorii și al 
mesajului lor general 
uman.. Cele vechi evo
că moravuri politice 
apuse, legate’ îndeosebi 
de alegerile de altă
dată, necunoscute ge
nerațiilor tinere, care 
au astfel posibilitatea 
să înțeleagă mai lim
pede drumul parcurs 
de poporul nostru, 
pină Ia cuceririle de

mocratice ale epocii 
socialiste.

Opere de generoasă 
semnificație, impunind 
prin sobrietatea lim
bajului, lucrările con
temporane expuse a- 
testă prezenta artiști
lor în actualitate, par
ticiparea lucidă la 
evenimentele sociale. 
Aspirația spre concizie 
și monumental ne a- 
pâre ca o trăsătură 
comună, alături de 
preocuparea r pentru 
expresivitatea imagi
nii, pentru incărcătura 
ei emoțională, care-i 
sporește forța de con
vingere. și deci și efi
ciența socială. Ele nu 
se opresc la descrip
ție, ci caută mai ales 
să reliefeze, cu un 
sentiment de . plenitu
dine, noblețea efortu
lui uman spre mai 
bine, dimensiunile mo
rale ale celor ce fău
resc, fără ostentație, 
cu o calmă hotărire, 
grandioasele mărturii 
ale civilizației socia
liste. De la revolta 
împotriva umilirii o- 
mului. prezentă în i- 
maginile de altădată, 
s-a trecut la o artă a 
optimismului robust și 
sobru, a încrederii în 
posibilitatea ca. prin 
strădanii colective, pe 
baza perspectivelor 
conturate cu clarviziu
ne de partidul comu
nist, să ne perfecțio
năm viata, să urcăm 
spre culmile societății 
comuniste. Valoarea 
estetică se întregește 
astfel, fericit, prin 
funcția socială, prin 
actul de conștiință, de 
responsabilitate civică.

Marin 
MIHALACHE

DIVERS
Loc 
de onoare

Tudor, fiul zidarului Sofronie 
Stoica din satul Ciușlea, județul 
Vrancea, a împlinit 5 luni. Cu 
5 luni în urmă, la naștere, me
dicul Nicolae Roman și infir
miera Iordana, Radu, de la Ma
ternitatea din Focșani, au dă
ruit picături salvatoare din sîn- 
gele lor pentru ca Tudorel să 
scape cu viață. Și aceasta, întru- 
cit transfuzia trebuia făcută cu 
maximă urgență, timpul neîn- 
•găduind ca singele să fie adus 
de la Centrul de recoltare. Zi- 
îelp -acestea, alți donatori de 
singe și viață, în halate albe, 
au reeditat gestul omeniei cu 
alti doi copii : Mihăiță Smeu din 
Vulturu, și Călin Răzvan din 
Golești, care au scăpat cu viață 
ca prin urechile acului. Azi, in 
județul Vrancea, pe lista celor 
peste 6 000 de donatori onorifici 
de singe, numele multor oameni 
în halate albe se află la loc de 
onoare.

Tînârul colectiv al întreprinderii de aparate electrice de mâsurat din 
Timișoara obține rezultate de prestigiu în îndeplinirea sarcinilor de 

plan și angajamentelor asumate

Foto : E. Dichiseanu

Femeia 
detectiv

Noapte de februarie. Fără ză
padă, dar friguroasă. Și întune
ric beznă. Un zgomot suspect 
a trezit-o pe femeie din somn. 
S-a dat jos 'din pat, a deschis 
ușa, a tras cu urechea. „Ora în
chiderii" trecuse de mult, și la 
bufetul-„Carpați“, din apropie
rea casei ei din Alba Iulia, nu 
mai era nimeni. Chiar nimeni ? 
Deodată, femeia zări umbra u- 
nui individ ’in local, scotocind 
prin rafturi și sertare. „Nu-l 
lucru'curat" — și-a spus feme
ia (pe nume Sara Balotă), și 
s-a strecurat și ea, tot cq o um
bră, spre geamul bufetului. 
Convinsă că nu se înșeală, pune 
mina pe telefon și anunță mi
liția, după care se instalează de 
pază la ușă și la geamuri. E 
lesne de înțeles că făptașul a 
fost prins. Milițienii au mulțu
mit femeii, iar ea a intrat in 
casă zgribulită, dar și cu satis-', 
facția datoriei împlinite.

A apărut:

SOCIALISTĂ"
nr. 5/1975

Revista se deschide cu edito
rialul „Votul de la 9 martie — 
opțiune pentru viitorul comu
nist al patriei". în continuare 
sint publicate articolele: „Activi
tatea de partid și politica în do
meniul pregătirii forței de mun
că", de Dumitru Bălan, „Renta
bilitatea producției din perspec
tiva intereselor sociale", de Cor
nel Iuga, „Comerțul exterior în 
procesul creșterii economice", 
de Nicolae M, Nicolae, „Politica 
de alianțe a Partidului Comunist 
Român — factor fundamental al 
victoriei de Ia 6 martie 1945“, de 
Paraschiva Nichita.

în cinstea zilei de 8 Martie, 
revista inserează articolele : 
„Condiția femeii — condiția 
umană", de Ecaterina Oproiu, și 
„Femeia și societatea", de San
da Faur. Rubrica Consultații cu
prinde articolul „Normele eticii 
și echității socialiste", de Con
stantin Vasile. în cadrul rubricii 
Știință-învățăinini sint publicate 
articolele : „Cercetarea Cosmo
sului și progresul societății", de 
Călin Popovici, și „Studentul să 
învețe producind și cercetînd",' 
de Radu Voinea. Articolul „Va
loarea artistică și necesitate so
cială", de Adrian Petringenaru 
formează conținutul rubricii 
Creația literar-artistică. Un con
ținut bogat prezintă și rubricile 
Viata internațională, Cărți și 
semnificații. Revista revistelor.

nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Vic
toriei) : Un băiat de zahăr... ars
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" (sala din Sos. ște
fan cel Mare 34) : Mitică Popescu
— 19,30, (sala din str. Eremla Gri- 
gorescu 24) ; La ora H și un 
concert — 19,30.
• Teatrul „ton Creangă" : 
tenitorii — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
toria) : Șoricelul și păpușa — 10, 
(sala Academiei) : Tigrișorul Pe
tre — 17. ’

sfert

Moș-

Vic-

V V

CĂUTĂRI SI INITIATIVE
la teatrul //Al. D avi ia" din Pitești

I Ce nu se
I poate înghiți !
1 Mușcînd cu poftă dintr-o fe- | 
Ilie de piine, bătrînul Vasile Cu

par din Curtuiușul Mic, județul > 
Maramureș, a simțit, deodată, o ■ 

I durere fulgerătoare pe limbă. I
Apoi singe. A . fost dus urgent ..j T 
la .dispensarul, din Coppinic
Mănăștur, iar de aici a ajuns 1
Ia spitalul județean din Baia Ț
Mare. Ce se întimplase ? în fe- • 

• lia de piine, din care mușcase I 
Icu poftă, se afla un ciob de sti

clă de 3 cm. Piinea purta pe j 
coajă ’ înscris un număr : 19. ,

I Poate că acest număr spune
„ceva" fabricii de piine din>Baia

Mare. Pină una, alta, bătrînul * 
Cupar, cu limba oblojită, ne-a 1 

Ispus că e „ceva" care nu se I
„înghite". Ce anume ? „Negii- I 
jența, taică". Un răspuns care-1 ■ 

Iface pe directorul fabricii să
înghită în... sec. Și să ia măsu
rile de rigoare, pe care să ni le 
comunice și nouă, dar și bătrî- I 

I nului 1

t( 1

Exigențele sporite ridicate în fața 
teatrului românesc, obiectivele ce 
revin în special instituțiilor de 
cultură din zonele recent industriali
zate ale țării determină pretutindeni 
vii căutări creatoare. ®

La un teatru ca cel din Pitești, pro
blema 
pune 
pentru 
arăta 
„Scinteia" acum 
teatru alunecase . .
artistic. Pe de altă parte, teatrul a 
intrat în această stagiune nu numai 
cu o nouă direcție și cu un colectiv 
intrucîtva împrospătat, ci, aspect, cu 
mult mai important, cu conștiința 
obiectivității criticilor aduse și cea 
a necesității remedierii marilor ca
rențe sernnalate ; cu voința reașeză
rii activității teatrului pe noi baze, 
mai ferme, judicioase, de perspec
tivă.

Cum s-a acționat practic în acest 
sens ?

Continuînd o bună orientare mai 
veche, teatrul a acordat un loc în
semnat în repertoriu piesei româ
nești. Din păcate insă, spiritul de se
lecție superior, exigent, nu și-a fă
cut afirmată din plin 
Ne-am întrebat, odată 
tatorii. cu 
premiere; ce 
alegerea piesei 
bandajat" de 
Este adevărat, 
ale piesei sînt 
ba despre atracția pe care o exercită 
un erou comunist (un ofițer care a 
îndeplinit cu eroism o acțiune de sa
botare a mașinii de război germane), 
asupra unei adolescente de prove
niență mic-burgheză. Această pre
misă este, din păcate, foarte palid 
dezvoltată — accentul căzînd. de “fapt 
pe aspectul banal al idilei. Cali
tățile artistice ale lucrării sînt și 
ele destul de modeste, cea mai preg
nantă rămînînd replica plină de na
turalețe. concisă. Să adăugăm : nici 
măcar criteriul noutății nu poate 
explica preferința pentru „Omul cu

îmbunătățirii 
în mod 
că, pe de 
intr-un

activității se 
deosebit. Aceasta 

o parte, așa cum se 
articol publicat în 
aproape un an, acest 
pe panta unui declin

prezența, 
cu spec- 

prilejul unei recente 
criterii au prezidat 

„Omul cu piciorul 
Francisc Munteanu. 

premisele tematice 
interesante. Este vor-

piciorul bandajat". Scrierea este, de 
fapt, un scenariu de film, transfor
mat in piesă de teatru fără o prea 
atentă deliberare cu privire la exi
gențele construcției dramatice, in
cit asiști la ultima lăsare de cortină 
cu sentimentul că ea e urmarea unei 
greșeli tehnice — așteptînd totuși o 
dezvoltare, o finalizare relevantă a 
conflictelor, a problematicii schițate.

Se cuvine cu atît mai mult apre
ciat efortul actorilor de a da consis
tență partiturilor ce le-au revenit 
în fruntea unei distribuții omogene, 
caracterizată prin profesionalitate 
si certă dăruire, din care fac 
parte : Vistrian Roman, Bern Ni- 
culescu, Ileana Focșa, Angela Rado- 
slavescu ; se impune, prin compoziția 
solidă pe care o creează,' Julicta 
Strîmbeanu, care 
brează excelent 
și cel ironic.

Considerăm că ___ ____ ________
al acestor actori, ca și al colegilor 
lor, nu se poate menține, nu se poate 
dezvolta decît prin intermediul abor
dării curajoase, cu maturitate și che
mare artistică, a marelui repertoriu. 
Și dacă „Azilul de noapte", „Elec
tra", „Mizantropul" (înscrise în pro
gramul stagiunii), răspund acestui 
deziderat (in privința dramatur
giei universale), nu același ’ lu
cru putem spune despre piesele 
românești contemporane, la care abia 
acum, în a doua parte a stagiunii, 

■ „se gîndesc" factorii de decizie ai 
teatrului, ori despre cele clasice ro
mânești.

Ceea ce impresionează deocamda
tă în mod deosebit încă de cind pă
trunzi în foaierul elegantului și mo
dernului. teatru „Al. Davila" din Pi
tești sint gindurile, inițiativele, _ pe 
care acest colfectiv le-a îndreptat 
către copiii orașului și ai județului, 
în dorința de a contribui la educația, 
la modelarea conștiinței lor, la culti
varea simțului lor estetic. Copiilor 
le este dedicată ultima premieră a 
teatrului (realizată în regia lui Mihai 
Radoslavescu și in scenografia lui 
Ștefan Ghiță), ce are ca punct de por-

julicta
stăpînește și echili- 
registrul dramatic

nivelul remarcabil

nire o dramatizare a italianului Ro
berto Milani. „Dulcea farfurie zbu
rătoare" este un joc de-a teatrul, țe
sut în jurul panicii produse de apa
riția unui O.Z.N. și a peripețiilor 
prin care copiii descoperă că, de 
fapt, dispozitivul care fusese, intr-a
devăr, conceput ca o armă aducătoa
re de moarte, devenise — prin- 
tr-un fericit joc al intîmplării — 
un uriaș tort, demn de a fi mîncat 
cu delicii. Firul’ epic este, la rindu-i, 

. un pretext pentru angajarea unui 
dialog viu cu copiii, pentru stimula
rea bucuriei de a interpreta ei înșiși 
diverse roluri, de a desena, de a re
cita ; uri prilej de cultivare a curaju
lui, a simțului de dreptate și de sti
mularea sentimentelor, atitudinilor, 
concepțiilor lor. Putem spune că spec
tacolul piteștean se naște în primul 
rînd prin dăruirea și talentul actori
lor ' (Mihai Dobre, Val Săndulescu, 
Hamdi Cerchez, Constantin și Ileana 
Zărnescu, Grig Dristaru), prin ca
pacitatea lor de a schimba • rapid 
partiturile și registrele, prin arta lor 
de a improviza cu vervă,. prin forța 
lor de a transforma mulțimea copiilor 
din sală în parteneri de acțiune sce
nică și de replică.

Am urmărit, fascinați, cu acest pri
lej, și p altă transpunere a „fante-, 
ziei" scrise de autorul italian : cea 
a elevilor din Vulturești, cărora tea
trul, in faza începerii repetițiilor sale, 

*le-a prilejuit o lectură a textului, 
invitîndu-i apoi la premieră. Micii 
pictori din Vulturești au răspuns 
invitației. Și au venit la teatru pur- 
tind sub braț tratări proprii ale în- 
timplărilor și eroilor piesei. Lucră
rile expuse în foaierul teatrului o- 
glindesc viziuni plastice tulburătoare, 
atestind o fantezie, o putere de ab
stractizare. de interpretare a da
telor inițiale și de valorifi
care a culorii — extraordinare. Ele 
constituie, am spune, o provocare și 
o stimulare, implicită, a modalităților 
teatrului care li se adresează 
spectatorilor tineri. t

Neomenia 
șoferului

O întâmplare mat puțin 
nuită'ne relatează Maria Borteș 
din Tiha Bîrgăului, județul Bis-' 
irița-Năsăud. Deunăzi, fiind 
chemată urgent la Bistrița, 'a- 
vind un bolnav grav în familie, 
cum autobuzul plecase, deși știa 
că nu-i legal să folosească 
autostopul, M.B. a ieșit, totuși, 
in fața casei „la noroc", doar- 
doar s-o indura vreun șofer să 
oprească. La un moment dat, 
dinspre, Dorna a apărut "o 
furgonetă cu număr de Bo
toșani. (Femeia nu i-a reți
nut numărul). I-a făcut semn, 
a oprit; femeia a deschis ușa, a 
urcat mai întîi sacoșa, dar cind 
să intre și ea in cabină, șoferul 
a demarat ca din pușcă. Femeia 
a oprit un alt 
neta n-a mai 
urmă. „Banii, 
cheltuit — ne 
teș — dar măcar actele să mi 
le trimită, că printre ele se a- 
flă și buletinul de identitate în 
care scrie adresa. Că aveam ac
te trebuitoare, și acum sînt ne
voită să umblu iar pe drumuri 
după ele". Pină la urmă.tjiu se 
poate ca șoferului să nu i șe
dea de urmă, și unor asemenea 
apucături să nu li se pună... 
stop. Și să-i trimită și actele fe
meii I

Doi cu 
două oi

obiș-

șofer, dar furgo- 
fost ajunsă din 

ca banii, i-o fi 
scrie Maria Bor-

Stroie Trifu și Ștefan Duțu 
din comuna Burdușani (Ialomi
ța) s-au furișat intr-o noapte 
in ograda lui Mitru Dumitru, 
de unde a ieșit fiecare cu cite 
o oaie in spinare. Le-au tăiat 
și au început să se înfrupte cu 
frigărui. Tocmai cind se ospă- 

. tau mai cu poftă, hop că pică 
stăpinul oilor, întrebindu-i de 
sănătate. Trifu și Duțu au fă
cut fețe-fețe. Apoi au început 
să se roage de Mitru :

— Ți-aducem două ol in loc, 
chiar mai grase și mai frumoa
se, numai să nu ne reclami la 
miliție, că dăm de bucluc. Și 
nici în sat să nu ne spui, că ne 
facem de rîs.

Mitru s-a învoit și cei doi 
s-au ținut de cuvint cu vîrf și 
îndesat: i-au adus două oi, in
tr-adevăr „mai grase și mai 
frumoase", ba chiar și cu mieii 
după ele. Numai că le luaseră 
din turma C.A.P. Și uite-așa, 
acum ii știe tot satul și i-a 
prins și miliția.

Natalia Stancu-ATANASIU

Rubrică redactată de .
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii''
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Cronica zilei

R. P. POLONA

Tovarășului PAUL VERGES
Secretar general al Partidului Comunist din Reunion

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost deosebit de mjșcat de felicitările pe care mi le-ați adresat cu ocazia celebrării celei de-a 20-a aniversări a declanșării revoluției.în numele Consiliului Revoluției, al Guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare, al poporului algerian și al meu personal, țin să exprim mulțumirile noastre cele mai sincere pentru urările pe care ni le-ați transmis și Vă adresăm la rîndul nostru urări cordiale de sănătate și succese pentru dumneavoastră, de fericire și prosperitate pentru poporul român.Sînt fericit să folosesc această ocazie pentru a'-mî exprima satisfacția față de dezvoltarea dinamică pe care o cunosc relațiile noastre de cooperare și rămîn convins că conjugarea eforturilor noastre și voința comună care ne animă vor contribui la ridicarea pe o treaptă nouă a legăturilor care uriesc cele două țări ale noastre prietene.Cu înaltă considerațiune,
HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

SUB PATRONAJUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

ȘI Al PBEȘEDINTELUI HABIB BOIIRGIJIBA

Sub înaltul patronaj al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și al președinte
lui Republicii Tunisiene. Habib 
Bourguiba, a fost organizată la 
București. în sala Dalles, expoziția 

. de mozaicuri antice și tezaure de 
artă din Tunisia.

La festivitatea inaugurală, care a 
avut loc marți la amiază, au partici
pat Theodor Burghele, Ion Cosma, 
i. ’mbri ai guvernului, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere si in
stituții centrale, organizații obștești, 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, .Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Uniunii artiștilor 
plastici, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în tara noastră și alți membri 
ai corpului diplomatic.

în cadrul festivității a luat euvîn- 
tul Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, care a subliniat că inau
gurarea expoziției precede un eveni
ment de o deosebită însemnătate in 
relațiile dintre cele două tari — a-

propiata vizită a președintelui • 'Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Tunisiană, 
vizită care ilustrează în mod elocvent 
bunele și fructuoasele raporturi de 
prietenie și cooperare statornicite în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Tunisiană. între poporul 
român și poporul tunisian.

La rindul său. ambasadorul Repu
blicii Tunisiene in România, Taieb 
Sahbani. a spus : „Aș dori în nu - 
mele președintelui meu și în numele 
Tunisiei, să prezint domnului pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia mulțumirile mele cele mai sin
cere pentru solicitudinea pe care a 
acordat-o acestei expoziții, ca și pen
tru atenția pe care o acordă 
continuu raporturilor 
și România'1.

Luînd cuvintul. acad. Emil 
rachi a relevat importanta prezentei 
în România a expoziției tunisiene.

Asistenta a vizitat apoi expoziția, 
manijfestînd un deosebit

★
Cu prilejul deschiderii 

ambasadorul Tunisiei în 
oferit un cocteil.

în mod 
intre Tunisi| 

Condu-

interes.

expoziției, 
România a

• (Agerpres)

Manifestări consacrate zilei de 6 Martie
în întreaga țară continuă să aibă 

loc însuflețite manifestări consacra
te împlinirii a 30 de ani de la in
staurarea guvernului Petru Groza, 
primul guvern revoluționar demo
cratic din istoria țării.

La casele de cultură, așezămintele, 
culturale și la cluburile de pe lingă' 
marile întreprinderi industriale din 
județele Brașov, Covasna, Sibiu, 
Satu-Mare au avut loc simpozioane, 
expuneri și seri literare, în cadrul 
cărora au fost evocate pagini emo
ționante despre luptele duse acum 
30 de ani de masele populare sub 
conducerea Partidului Comunist 
Româna Expunerile au fost urmărite 
cu viu interes de mii de oarnerii ■ ai 
muncii români, germani și maghiari.

Casa de cultură a orașului Cora
bia a găzduiti marți, simpozionul 
intitulat „30 de ani de la instaurarea 
primului guvern democratic , din 
România", consacrat memorabilului 
act de la 6 Martie 1945.

Manifestări au fost organizate și

de secția de istorie contempora
nă a Muzeului Banatului din Ti
mișoara. Numeroși tineri munci-, 
tori, elevi și studenți s-au în- 
tilnit cu activiști de partid și de 
stat, lectori de științe sociale, care 
au evocat pe baza unor documente, 
fotografii și publicații ale vremii, 
momente semnificative ale partici
pării maselor populare din Banat la 
pregătirea și înfăptuirea transfor
mărilor democratice și revoluționare 
din primăvara anului 1945.

La secția modernă a Muzeului 
județean de istorie din Galați s-a 
deschis marți expoziția „30 de ani 
de la instaurarea guvernului demo
crat rătțBîtiționar".' - CH^xpozitie a’W» 
milară a fost deschisă și la Bilolidi 
teca „V. A. Urechia" din Galați.

(Agerpres)

Act al răspunderii 
civice

(Urmare din pag. I)

în . munca

tilnesc pe platforma electorală comu
nă a Frontului Unității Socialiste, 
deopotrivă angajați în înfăptuirea 
Programului partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară a Di
rectivelor Congresului al XI-lea. 
Alegătorii își vor exprima prin votul 
dat candidatilor Frontului Unității 
Socialiste nu numai un drept civic ; 
ei vor încredința celor aleși'și un 
mandat de înaltă răspundere. în a- 
cest mod se va întări controlul ma
selor populare asupra activității de 
stat, angajindu-le răspunderea pen
tru alegerea făcută. In aceeași mă
sură va crește șl răspunderea celor 
aleși fată de încrederea cu care i-au 
învestit alegătorii.

întreg acest proces democratic 
constituie pentru poporul nostru 
muncitor un examen de maturitate 
politică, examen pe care îl va trece, 
sînt profund încredințat, cu demni
tate și cu strălucire.

.Aș dori să mă opresc, continuînd 
această idee, asupra unei .prevederi 
din Legea electorală cu binefăcătoa
re consecințe pentru viata noastră 
politică. Este vorba de reducerea la 
jumătate a duratei mandatului con
siliilor populare municipale, orășe
nești și comunale. Ne putem face. în 
asemenea condiții, o idee clară asu- 

’ pra numărului considerabil sporit al 
oamenilor muncii care vor fi antre
nați la conducerea unuia sau altuia 
din sectoarele gospodăriilor locale. 
Măsura este foarte sănătoasă. Căci 
una este optica celui care de 
la locul său de muncă se mărginește 
uneori să ceară, să revendice, fără' 
să controleze și mai ales fără să în
cerce să înțeleagă problemele sau 
greutățile muncii pline de răspunde
re a aceluia care face parte dintr-un 
organ de conducere a treburilor pu
blice în comună. în oraș sau in ju
deț — și alta este optica aceluiași om 
din momentul în care el însuși este 
învestit nu numai eu sarcinile celui 
pe care l-a criticat, dar și cu răspun
derea îndeplinirii exemplare a aces
tor sarcini.

Creșterea rolului Frontului Uni
tății Socialiste in procesul de or
ganizare si desfășurare a alegerilor 
— și mai departe în activitatea de- 
putaților — cred că este de natură 
a asigura continuitatea acestui pro
ces de adincire a responsabilității 
civice, de continuă permanență' șl 
mereu mai eficientă participare la 
activitatea obștească. Acest rol 
Frontului Unității Socialiste în viata 
politică a tării are valoarea unui sim
bol concret al unirii tuturor forțelor 
sociale și politice sub un același pro
gram de acțiune, pe drumul trasat 
de partid.

încrederea nețărmurită a maselor 
populare în politica partidului, uni
tatea de granit în jurul conducerii 
partidului, a tovarășului 
Ceaușescu, își va găsi la 
expresie și confirmare în 
tea politică și spiritul de 
mînt al clasei muncitoare, 
gului popor, prin a cărui muncă pli
nă de abnegație, de totală dăruire, 
țara noastră a urcat. într-un timp 
record, la un înalt nivel de înflorire.

al

Nicolae 
9 martie 
maturi ta- 
discernă- 
al între-

Dragă tovarășe Verges,La cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră de nașter'e vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și de succese tot mai mari în activitatea pe care o depuneți pentru înfăptuirea aspirațiilor .de libertate, progres și prosperitate ale poporului reunionez.? pentru triumful cauzei păcii și socialismului.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și solidaritate dintre partidele noastre se vor dezvolta, în continuare, spre binele celor două popoare, în. folosul întăririi unității partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor antiimperialiste.

în urma tratativelor purtate, marți 
a fost semnat la București Protoco
lul privind schimburile comerciale 
și plățile între Republica Socialistă 
România și Republica Cuba pe anul 
1975.

★

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. a primit, marți după-amia
ză, pe Peter Vitte, director executiv 
al Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare — B.I.R.D., 
care face o vizită în tara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o ambiantă de cordialitate, au 
fost discutate unele .probleme refe
ritoare la relațiile de colaborare din
tre România și B.I R.D.

La primire au participat Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, și 
Mihai Diamandopol, președintele 
Băncii de investiții.

★
în cursul aceleiași zile, primul mi

nistru al guvernului, Manea Mănes- 
cu, a primit în vizită protocolară_de 
prezentare pe Jeffrey Charles 

. tersen, ambasador extraordinar 
plenipotențiar al Marii Britanii 
Republica Socialistă România.

Cu prilejul plecării definitive din 
tara noastră, ambasadorul Argentinei 
la București, Juan Carlos Beltramino, 
a oferit marți după-amiază un cocteil.

Au participat Ilie Murgulescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Bujor Almășan și Teodor Vasi- 
liu, miniștri, Mircea Malița. ministru 
secretar de stat. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

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

★

Pe- 
și 
In

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ion Comănescu a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in Republica Peru, in lo
cul tovarășului Mircea Nicolaescu, 
care a fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afac'erilor Ex-terne.

Spectacol festiv cu prilejul

Cu prilejul zilei de 8 Martie, marți 
după-amiază a avut loc, in sala 
Operei române din București, un 
spectacol festiv, organizat de Con
siliul National al Femeilor, împreună 
cu Consiliul Central al U.G.S.R., 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Comitetul municipal al 
femeilor București. Vibrant omagiu 
adus milioanelor de femei din patria 
noastră- — participante pe deplin 
egale la tot ceea ce se înfăptuiește 
azi în România — femeilor de pre
tutindeni angajate în lupta pentru 
progres și viață mai bună, pentru 
pace, securitate și înțelegere între 
popoare, spectacolul festiv s-a bucu
rat de un deosebit succes.

La reușita spectacolului și-au dat 
concursul corul de cameră ..Madri
gal" ăl conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", ansamblul de balet al 
Operei române, colectivele de dan- . 
suri ale ansamblurilor artistice „Doi
na" și „Rapsodia română", actori și 
soliști de frunte ai scenelor bucu- 
reștene.

femeii.
40 lucrări,

Lucia Dem.. Bălăcescu, 
Emilian, Aurelia ■ Ghiață, 
Macovei. Getă ’ Năpăruș, 
Oniță. Mariana Petrașcu

a-Cele 
semnate 

Ce- 
Li-
Iu- 

și 
for-

★

La galeria Eforie din Capitală s-a 
omagială 

Zilei
deschis marți o expoziție 
organizată în întîmoinarea 
internaționale a femeii și în cadrul 
manifestărilor prilejuite de Anul

vremea
arta

Timpul probabil pentru zilelede 
cj^îvșt^-.-.’tnăftîe.- In’ țară Cerul va 
■■ ' fi variabil, mai mult noros, îndeosebi 

în jumătatea de vest a tării, unde vor 
cădea ploi locale. în rest ploi izo-

magistralelor feroviare
prevederi- 

de plan, căile fera- 
poloneze urmează 
transporte în acest 
463 milioane tone 

cu 2b mili- 
decit

intemațional
proape 
de ' 
line 
gia 
lia
Milița Petrașcu, demonstrează 
ța și capacitatea creației plastice fe
minine.

Marți a părăsit' Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre New York, grupul de 
tineri români „Ambasadori ai prie
teniei", care va întreprinde o vizită 
in S.U.A., la invitația Fundației 
„Friendship Ambassadors". Grupul 
este condus de tovarășul Eugen Flo- 
rescu, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., redactor-șgf al ziarului „Scin- 
teia tineretului".

(Agerpres)

<s

Potrivit 
lor 
te 
să 
an
mărfuri 
oane mai mult ___
în 1974. Această spori
re a capacității trans
portului feroviar este 
determinată de ritmul 
dezvoltării economiei 
naționale în acest uP 
tim an al cincinalului, 
an de o deosebită im
portantă pentru reali
zarea sarcinilor trasa
te prin hotărîrile ce
lui de-al VI-lea Con
gres al P.M.U.P. și 
ale primei Conferințe 
naționale a partidului.

O asemenea sporire 
a volumului transpor
turilor a putut fi pre
văzută — după cum 
ne-a declarat ministrul 
comunicațiilor al R.P. 
Polone, tovarășul Mie- 
czyslaw Zajfryd — da
torită faptului că ma
rele efort de investiții 
denus cu începere din 
anul 1970 a și dat pri
mele roade. Astfel, în 
perioada 1971—1973 au 
fost construite, printre 
altele. 476 km de căi 
ferate noi și electrifi
cate

în 
1973,

alte 832 km. 
toamna anului 

în cadrul unei

ședințe speciale a gu
vernului, consacrată 
dezvoltării transportu
rilor, s-a constatat — 
în baza unei 
nalize — că 
înregistrat 
însemnate în 
rea 
transport, 
ramură <
tuși să se înregistreze 
unele dificultăți, ce
rințele depășind posi
bilitățile. Astfel încît 
s-a adoptat hotărîrea 
de a se spori și 
mult investițiile, 
centul fiind pus pe ac
celerarea modernizării 
atit a rețelei ferovia
re. cît și a parcului de 
vagoane și locomotive. 
Ca urmare, numai in 
cursul anului trecut 
s-au construit 325 km 
de noi căi ferate și au 
fost electrificate alte 
400 km de cale ferată.

Referindu-se la mo
dernizarea parcului de 
vagoane și locomotive 
și la colaborarea pe a- 

, cest plan cu tara noas
tră, ministrul M. Zaj
fryd a declarat prin
tre altele : 
satisfăcut!
formanțele 
velor importate 
România (locomotive 
Diesel electrice de

ample a- 
deși s-au 
progrese 

dezvolta- 
capâcităților de 

, în această 
continuă to-

mai 
ac-

„Sîntem 
de per- 
locomoti- 

din

2100 CP și locomo
tive 
lice

nota coresp.). Fiind 
moderne și de un înalt 
nivel tehnic, aceste lo
comotive corespund 
nevoilor noastre me
reu crescinde".

Anul 
chemat 
zestrea, 
nată, a 
poloneze. Noi linii fe
rate, însumind 380 ki
lometri, vor fi date în 
exploatare, marcînd 
astfel un record în ac
tivitatea acestui sector. 
La aceasta se va a- 
dăuga electrificarea a 
încă 480 km de magis
trale feroviare, 
menționăm și 
că în âcelasi răstimp 
urmează a fi construi
te mai multe viaduc
te. tuneluri, stații fe
roviare — dintre care 
cea mai importantă va 
fi gara centrală din 
Varșovia — se contu
rează clar imaginea e- 
fnrturilor desfășurate 
de oamenii muncii din 
Polonia pentru dezvol
tarea acestui sector, in 
jjas cu nrogresul în
tregii țări pe calea 
socialismului.

Diesel hidrau- 
de 450 CP

în curs este 
să sporească 
și așa însem- 
căilor • ferate

Dacă 
faptul

Gh. CIOBANU

★
în peste o sută de așezări mehe- 

dințene, organizațiile locale de fe
mei au 'inițiat simpozioane. expu
neri și dezbateri, consacrate zilei de 
8 Martie. Cu acest' prilej, profesori 
de științe sociale, juriști, mediei, ac
tiviști de partid au vorbit despre lo
cul și rolul femeii în 'societatea noas
tră socialistă, despre contribuția a- 
cesteia la întărirea familiei, despre 
sarcinile ce le revin femeilor în în
făptuirea programului partidului de e- 
dificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, de înaintare a 
României spre comunism. La Dro- 
beta Turnu-Severin, Baia de Aramă, 
Orșova. Vinju-Mare, Strehaia. Gru- 
zia, Girla Mare, Cujmir și în alte 
localități expunerile' s-au încheiat 

"cu frumoase programe artistice, pre
zentate de formații de amatori, de 
pionieri și elevi.

CLUJ-NAPOCA

Realizări
ale industriei locale

(Agerpres)

late. Vint moderat, cu unele Intensi
ficări. Temperatura în scădere u- 
șoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și 6 grade, mai coborîte în 
depresiuni, iar maximele între 6 și 
14 grade, mai ridicate în prima zi 
în sud-estul țării. în București': 

'“Cerul va fi variăbil, cu înnorai, mâi inwzfHfnafrir "tn a’ntnmr tvartfe'-'a'rȘWtei'i'

r. $. cehoslovacă Preocupări

' v

pentru echilibrarea 
balanței energetice

Nu demult a început să pro
ducă Fabrica de sticlă menaj șl 
cristal din CIuj-Năpoca, unitate 
a industriei locale. Pe benzile 
de fabricație și pe planșetele 
proiectanților se află primele 50 
de modele de articole. Lu
crează din plin noua sec
ție de prelucrare a maselor 
plastice din Cluj-Napoca. fabri
ca de piine din Dej. uscătoriile 
de cherestea ’ din Gherla și 
Turda și altele. Cu acesteă, in
dustria locală clujeană și-a,mă
rit simțitor potențialul produc
tiv. Se mai află în construcție 
o fabrică de bioxid de carbon, 
se extinde fabrica de pîine din 
Huedin și se află în execuție 
S> alte' capacități de producție 
care vor fi date tn folosință in 
curind. După: cum ne relata toc,. L'r 

.djrecțotUM 
!,în-, 

dustrie locală, atenția principală 
se îndreaptă spre lărgirea pale
tei sortimentale a bunurilor de 
larg consum. Se vor fabrica, tn 
acest an, peste 60 prbduse noi.

Odată 
ducției, 
rilor de 
det fac 
tru depășirea simțitoare a 
cinilor de plan. în vederea 
Uzării cincinalului înainte 
termen.

;: carasul- Ioan. Cosma, directSSW4 X’X K MSajfts
cu intensificări. Temperatura in scă
dere ușoară.
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FOTBAL: Loturile reprezentative ale României
Ieri, biroul F.R.F. a analizat me

ciurile primei etape din returul cam- ’ 
pionatului diviziei A, pe baza ra
poartelor observatorilor federalii 
Deoarece numai două dintre parti
dele etapei au primit note peste „7“ 
(C.S.M. Reșița — ț)inamo și Univer
sitatea Craiova — ",,U“ Cluj-Napoca, 
iar acest din urmă meci exclusiv 
prin meritele echipei gazdă), s-a a- 
preciat întreaga etapă nesatisfăcă
toare în privința calității jocurilor.

La propunerea antrenorului res
ponsabil pentru echipa reprezentativă 
A — V. Stănescu — biroul a aprobat 
o listă de 17 jucători (aleși din lotul 
lărgit de 26 fotbaliști) în vederea în
trecerilor internaționale din luna 
martie (partidele amicale cu repre
zentativele Turciei. Istanbul — 19 
martie, și Cehoslovaciei, Praga — 31 
martie). Lotul reprezentativ e for
mat din : Răducanu și Iorguleseu 
(portari), Cheran, S. Gabriel, Sameș, 
Dobrău, Anghelini (fundași), Dumitru, 
Dinu, Bălăci, Beldeanu (mijlocași), 
Troi, Crișan, Iordănescu, Kun, Lu- 
cescu și Marcu (atacanți). Totodată, 
s-a acceptat o listă a lotului repre
zentativ de tineret care cuprinde 
printre alții pe Bathori I (Olimpia), 
Smarandache (Steaua). Marin Oltea- 
nu (Sportul studențesc). Sătmăreanu 
II (Dinamo), Boloni (A.S.A.), Mul- 
tescu (Jiul). Dumitriu IV (Steaua). 
Năstase (Steaua), Marcel Răducanu 
(Steaua) și Manea (Rapid). Această 
din urmă listă e susceptibilă de com
pletări pînă la data de 11 martie, zi 
a meciului de verificare dintre echi
pele reprezentative A și de tineret, 
meci care va avea loc pe stadionul 
din Rîmnicu-Vîlcea.

în legătură cu constituirea unui 
colectiv lărgit care se va ocupa de 
problemele echipei naționale, se pre-

cizează că acesta, cuprinde pe Vasîle 
Tudor, prim-vicepreședinte al F.R.F., 
Valentin Stănescu, antrenorul res
ponsabil al echipei naționale. Robert 
Cosmoc, antrenor secund, Nicolae 
Petrescu, președintele colegiului de 
antrenori. Dumitru Nicolae. antrenor 
la clubul Dinamo. Constantin Cer- 

, năianu. antrenor la clubul Universi
tatea Craiova și Constantin Teașcâ, 
antrenor la clubul Steaua.

Programul competitions! 
al cicliștilor 

4»

Duminica trecută, aproape 
cicliști și-au semnat prezenta 
chiderea oficială a sezonului 
cest an. Asociația sportivă 
ția" organizase cea de-a III-a ediție 
a „Cupei Confecția", la care par
ticipaseră sportivi din toate catego
riile. Ce competiții importante ii mai 
așteaptă pe cicliștii noștri în viito
rul apropiat ? Prima întrecere va fi. 
tradiționalul concurs „Cupa Pleven", 
in Bulgaria 
participa un 
dintre cei 
echipa pentru „Cursa Păcii1 
mai). Apoi vor urma : 
pia“ (4—6 aprilie) ; „Cupa Metalul", 
competiție cu participare internațio
nală (11—13 aprilie) ; alte două con
cursuri peste hotare : „Premiul Eli
berării" (Italia, 25_ aprilie) și „Turul 
Mediteranean" 
lie). în sfirșit. 
„Cursei Păcii" 
munților", de 
internațională, _ „ 
,.Dinamo" (3—5 mai), în împrejuri
mile orașului Sinaia.

150 de 
la des- 
din a- 

.Confec-

(14—24 martie), unde va 
lot cuprinzînd 11 cicliști 
susceptibili de a forma 

-- (8—22 
:„Cupa Olim-

(Turcia, 16—20 apri- 
ultimul test înaintea 

îl va constitui „Cursa 
asemenea întrecere 

organizată de clubul

Intre 10 si 26 martie

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Intrecerea atletică dintre 

echipele S.U.A. și U.R.S.S.
■ NEW YORK 4 (Agerpres). — Peste 
6 000 de spectatori au urmărit la 
Richmond (Virginia) întrecerile celei 
de-a patra ediții a meciului de atle
tism pe teren acoperit’ dintre selec
ționatele masculine și feminine ale 
S.U.A. și U.R.S.S.

Gazdele au obținut victoria c.u sco
rul general de 171—106 puncte (98— 
62 puncte, la masculin, și 
puncte, la feminin).

în cursa masculină de 60 
garduri, americanul Charles 
a egalat cea mai bună performanță 
mondială, fiind cronometrat cu tim
pul de 6”8/10. Valeri Boiko (U.R.S.S.) 
a învins în proba de săritură cu pră
jina, cu rezultatul de 5,43 m.

Iată și alte rezultate : masculin — 
triplu salt: Anatoli Piskulin (U.R.S.S.) 
— 16,64 m ; aruncarea greutății : Al. 
Feuerbach (S.U.A.) — 
tura în înălțime — 
(S.U.A.) — 2,21 m ; 
runcarea greutății : 
(U.R.S.S.) - 17,31 m ; 880
Cheryl Toussaint (S.U.A.) 
6/10 ; săritura în lungime : 
Watson — 6,41 m ; săritura 
time : Joni Huntley — 1,89 tn.

73—44

yarzi 
Foster

20,46 m ; sări- 
Dwight Stones 
feminin 
Faina

a-
Melnik 
yarzi : 

- 2’08” 
Martha 

în înăl-

Premiu pentru Olga Korbut
Cunoscuta gimnastă sovietică Olga 

Korbut a primit, la San Remo, pre
miul „Diapazonul de aur“ — distincție 
ce se acordă anual de către UNICEF 
unor personalități de seamă din do
meniul științei, artei și sportului.

Maratonul zăpezii

cu diversificarea pro- 
colectivele întreprinde- 
industrie locală din ju- 
eforturi, zi de zi, pen- 

sar- 
rea- 

de

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteîi"

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN

2 MARTIE 1975
CATEGORIA 1 : (13 rezultate) : 10 

variante 10 la sută a 14 553 lei ;
CATEGORIA 2 :

42 variante a 3 018
CATEGORIA 3 :

697 variante a 273

(12 rezultate) : 
lei ;

(11 rezultate) : 
lei.

într-una din relată
rile sale, un coleg de 
breaslă de aici a ima
ginat un fel de dialog 
între iarnă, chiar dacă 
anul acesta a fost ne
obișnuit de blinda, și 
energeticienii cehoslo
vaci. „M-ați așteptat 
cu bucurie ?“ 
trebat iarna, 
prea" — au 
energeticienii. 
ranjează oare 
muit prezența 
„Da, pentru că ne dai 
bătaie de cap...'*.

într-adevăr, frigul, 
fie el moderat, și 
nopțile lungi au fă
cut ca balanța produc- 

: tie-consum- să fie ' în- 
l clinată de mai multă 

vreme - spre .pel . din 
urmă element. Potrivit 
evaluărilor făcute de 
specialiștii cehoslovaci, 
din ..cămara tării" lip
sesc. in perioada 
sumului de virț 
tre orele 6—11 și 
21) aproximativ 
450 megawați energie 
electrică. Dispeceratul 
national a determinat, 
chiar cu exactitate, 
dimensiunile deficitu
lui din această iarnă : 
ianuarie 288 mega
wați. februarie 327 
megawați, martie 72 
megawați. Așa incit, 
pentru acoperirea ce
rințelor. statul 
slovac' este 
importe 
cantități de 
lectrică.

Cincinalul în curs 
de înfăptuire preve
de. printre obiective
le sale de bază, și re
medierea situației din 
sectorul energetic. în 
acest scop, mai mult 
de 15 la- sută din vo
lumul total al investi
țiilor industriale, res
pectiv 39 miliarde co-

— a în-
„Nu 

răspuns 
„Vă de- 
atît de 
mea ?“.

con- 
(in- 
17— 

250—

ceho- 
nevoit • să 
însemnate 
energie e-

„GAZETTE DE LAUSANNE"

roane. sînt afectate o- 
biectivelor energetice, 
în termo si hidrocen
tralele nou construi
te în perioada cincina
lului urmează să . se 
obțină' oină la sfirși- 
tul acestui an un plus 
de putere instalată de 
3 700 megawați. în pre-' 
zent se lucrează 
tens la înălțarea 
darea în funcțiune

Turneul internațional
între 10 și 26 martie? în aula Bi

bliotecii centrale universitare din Ca
pitală se va desfășura cea de-a 
XV-a ediție a Turneului internatio
nal masculin de șah al României.

La concurs și-au anunțat partici
parea nouă șahiști de peste hotare : 
mareie maestru Anatoli Lutikov 
(U.R.S.S.). maeștrii internaționali 
Karoly Honfy (Ungaria), Reiner 
Knaak (R.D. Germană), Nikolai Mi-

de șah a! României
nev (Bulgaria), Drogoliub Minici (Iu
goslavia). Josef Pribyl (Cehoslova
cia) și Jan Adamski (Polonia), Al
berto Barreras (Cuba). Carlos Gar
cia Palermo (Argentina). Tara noas
tră va fi reprezentată la acest im
portant turneu de șapte șahiști : Vic
tor Ciocîltea, Gheorghe Mititelu. Ca
rol.Partoș. Traian Stanciu, Emil Un- 
gureanu. Aurel Urzică și Volodia 
Vaisman.

Competiția de schi Vasaloppet, un 
adevărat maraton al zăpezii care 
reunește în fiecare an in apropiere 
de localitatea suedeză Moranisa mii 
de concurenți, a cunoscut și la aceas
tă ediție un mare succes de parti
cipare. Victoria a revenit schiorului 
Gert Dletmar Klausse (R. D, Ger
mană) care a realizat pe distanța de 
85 km timpul de 4h 20'29” (nou re
cord al traseului)..

SCHI: „Cupa mondială"

ȘAH ; Arbitrii meciului 
Fischer — Karpov

Potrivit unei informații transmise 
de secretariatul Federației interna
ționale de șah (cu sediul la Amster
dam), arbitru principal al meciului 
pentru titlul mondial între Robert 
Fischer (S.U.A.) și Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) a fost numit Paul Klein 
(Ecuador), 
fi Wilfried 
rico PaoliVANCOUVER 4 (Agerpres). — 

„Cupa mondială" la schi a progra
mat pe pîrtia de la Garibaldi (Ca
nada) unul din ultimele concursuri 
ale actualei ediții a competiției.

Confirmînd forma sportivă exce
lentă manifestată în acest sezon, 
suedezul Ingemar Stenmark a ter
minat învingător in proba de slalom 
uriaș, fiind cronometrat în cele două 
manșe cu timpul total de 198”. In 
proba similară feminină, victoria a'

revenit schioarei americane Cindy 
Nelson — l’32”34/100.

în urma acestor rezultate, situația 
în clasamentele generale ale „Cupei 
mondiale" se prezintă astfel : indi
vidual masculin : 1. Gustavp Thoeni 
(Italia) — 219 puncte ; individual fe
minin : 1. Annemarie Proell-Moser 
(Austria) — 268 puncte (virtuală cîș- 
tigătoare a cupei) ; pe echipe : 1. 
Austria — 1 070 puncte ; 2. Italia — 
643 puncte ; 3. Elveția — 593 puncte ; 
4. R.F. Germania — 465 puncte ; 5. 
Franța — 237 puncte.

Asistenții lui Klein vor 
Dorazil (Austria) și En- 

(Italia).
L ■

Azi, la ora 9 dimineața, se or
ganizează la clubul Progresul 
București o reuniune a sportivi
lor juniori ai clubului cu maes- 
tra emerită a sportului Maria 
Alexandru, de . trei ori campioa-. 
nă mondială la tenis de masă. 
La reuniune vor lua parte și 
pionieri din sectorul 6.

triale — cît și de că
tre cetățeni. în afara 
respectării stricte a o- 
bljgatiilor cuprinse in 
„Pianul național 
măsuri pentru 
sirea rațională a i 
bustibiliior și 
giei“ pus in 
care odată cu 
perea actualului 
nai. apelul de reducere 
continuă a consumului 
a generat numeroase 
măsuri și initiative la 
nivelul întreprinderi
lor. raioanelor si re
giunilor ; de pildă. în 
întreprinderi a

de 
folo- 
com- 
ener- 
apli- 
înce- 
cinci-in

și 
a 

obiectivelor ce au mai 
rămas de' 
rezultatele 
forturi nu 
se arate. . __
1972, comparativ 
primul ,an al cincina- 1 extins numărul schim- 
lului. s-a obtinut un 
plus de -energie elec
trică de peste 4 mi
liarde kilowați ore. în 
anul următor plusul de 
putere instalată a a- 
sigurat încă 2 miliar- 

. de kilowați ore. iar în 
1974 's-a obtinut o 
nouă creștere. Dacă se 
are în vedere 
că înainte de

realizat. Iar 
acestor 
întîrzie 
Astfel.

e- 
să 
în 
cu fost

faptul 
război 

Cehoslovacia — și 
tunci considerată 
tară dezvoltată 
punct de. vedere 
dustrial — producea în 
total doar 4.1 miliar
de kilowați ore. se ca
pătă o imagine mai 
clară a realizărilor din 
acest domeniu și a e- 
forturilor ce trebuie 
depuse în prezent pen
tru a se pune de a- 
cord, într-'o perioadă 
cit mai scurtă, produc-' 
ția cu necesitățile con
sumului.

O altă cale impor
tantă pentru ațne- 
liorarea balanței ener
getice o constituie ac
țiunile inițiate pentru 
folosirea cu maximă 
economie a energiei e- 
lectrice. atit de către 
marii t consumatori — 
întreprinderile indus-

a- 
o 

din 
in-

burilor de noapte. 
ipi*ocesele‘''ii tehliologice 
au fost astfel reglate 
în cit in orele de virf 
ale consumului' să se- 
solicite cît mai puțin 
rețeaua energetică, au 
fost repuse în func
țiune sursele energe
tice proprii, de mică 
capacitate, ale unor u- 
zine : totodată, s-a re- 
strins iluminatul pu
blic. mai ales la pe
riferia orașelor, in re
țeaua comercială au 
fost introduse artico
le electrice cu consum 
minim de energie si 
randament ridicat etc. 
în plus, cetățenii sînt 
chemați ca. demon- 
strind o înaltă. con
știință civică, să con
sume numai atunci si 
numai atîta energie e- 
lectrică cît le este 
strict necesar.

Sporirea continuă a 
producției, paralel cu 
intensificarea campa
niei de economii sînt 
cele două mari o- 
biective urmărite în • 
industria energetică 
a Cehoslovaciei.

C. PRISĂCARU

Pentru depoluarea rezervelor de apă ale Europei
Publicația elvețiană „Gazette de Lausanne" pledează intr-un articol 

pentru un complex de măsuri 
depoluarea rezervelor de apă

pe plan european menite să asigure 
ale continentului.

. Europenii consumă foarte multă 
apă. Pentru băut și gătit sînt nece
sari, ce-i drept, doar 5 litri de apă, 
dar 28 litri se consumă la spălatul 
rufelor, al veselei și curățenia casei, 
9 litri sint folosiți pentru stropi
tul florilor și întreținerea autoturis
mului. Cea mai mare cantitate de apă 
se folosește pentru baie, duș și in
stalațiile . sanitare. Un englez, de 
pildă, consumă pentru propriile sale 
nevoi 142 litri de apă în 24 de ore, 
iar industria și agricultura folosesc 
o cantitate dublă, respectiv 280 litri . 
pe cap de locuitor. Fiecare european 
are zilnic nevoie de mai multe 
de litri de apă curată.

Odată utilizată, această apă nu 
poate fi considerată curată. Ea 
poluată cu detergenți, reziduuri 
najere etc. Apa industrială este con
taminată cu substanțe chimice, iar 
cea provenită de pe terenurile agri
cole conține pesticide, îngrășăminte, 
gunoi. Dacă vrem să avem apă po
tabilă trebuie să luăm măsuri ur
gente pentru a menține curate lacu
rile și cursurile de apă.

Majoritatea țărilor europene sînt 
pe cale de a revizui actualul sistem 
de administrare a apei potabile. 
Există tendința de a încredința unei 
singure și unice autorități atit con
trolul aprovizionării cu apă, cît și 
lupta contra poluării fiecărui bazin 
hidrologic. în Anglia, de exemplu, 
cele peste 1 600 de afttorități fluviale 
și servicii de aprovizionare cu apă 
au fost înlocuite, în aprilie 1974, cu 
zece oficii regionale. în felul acesta, 
toate problemele ciclului hidrologic 
al bazinului Tamisei sînt reglemen
tate de un singur organism.

Dacă este lesne însă să institui au-

sute

mai 
este 
me

torități fluviale într-o insulă cum 
este Marea Britanie, problema este 
mult mai complexă atunci cind o 
apă traversează mai multe țări : 
Meusa izvorăște în Franța, trece prin 
Belgia și se varsă in Olanda ; Padul 
italian își adună apele din Elveția, 
iar Bulgaria, Grecia și Turcia își îm
part apele Măritei. Fluviul european 
care pune cele mai multe probleme, 
de ordin politic, este, fără îndoială, 
Dunărea. Izvorînd din R. F. Germa
nia, ea traversează Austria, Cehoslo
vacia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, 
România și U.R.S.S., înainte de a se 
vărsa în Marea Neagră.

Europa are privilegiul îndoielnic 
de a găzdui pe teritoriul său cel mai 
poluat fluviu din lume — Rinul. în 
valea sa trăiesc 26 milioane de oa
meni, care sint nevoiți să bea și.să 
se spele cu apa sa, să evacueze in 
ea apele reziduale. O singură instan
ță renană a primit misiunea de a 
combate poluarea și de a exercita 
controlul privind folosirea apelor 
sale de la Alpi, pînă la vărsarea în 
mare. Marile întreprinderi farmaceu
tice din Bâle. minele de potasiu din 
Alsacia, industriile chimice și apele 
reziduale din bazinul Ruhrului con
tribuie la poluarea apelor Rinului, 
care, odată ajunse in Olanda, devin 
improprii.

Consiliul Europei, organizație ce 
grupează 27 de națiuni, acționează 
de mai mulți ani pentru purificarea 
apelor curgătoare de pe continent, 
în timpul unei reuniuni a specialiști
lor în apă dulce, a unor tehnicieni și 
oameni politici, care a avut loc la 
Strassbourg in toamna anului trecut, 
consiliul a lansat ideea utilizării u- 
nui satelit în vederea măsurării gra
dului de poluare, pentru început a

apoi a. tuturor apelorapelor Rinului, 
din Europa.

Absența informațiilor constituie un 
mare obstacol în calea realizării unei 
astfel de acțiuni pe plan internațio
nal, vizînd 'jugularea poluării fluvia
le. Fiecare țară depinde de un sistem 
propriu de măsurare a cantității de 
substanțe poluante din rîuri și flu
vii — ape reziduale, insecticide, hi
drocarburi. Uneori sint necesare săp- 
tămîni de zile pentru ca aceste in
formații dispersate să parvină Ia o 
autoritate internațională centrală și, 
chiar în cazul în care ajung, ele nu 
sînt întotdeauna utilizabile. Cauzele 
care au dus în 1969 la poluarea ape
lor Rinului — din Germania occi
dentală pînă în Olanda — provocînd 
moartea a 40 milioane de pești, con
stituie și astăzi un mister, tocmai 
pentru că nuva existat un sistem va
labil de măsurare a calității apei.

Specialiștii de la Bochum propun 
că în toate albiile marilor rîuri eu- • 
ropene să .fie amplasate platforme 
flotante de pe care să se facă,măsu
rători constante a calității "apelor, 
rezultatele lor urmînd a fi transmi
se în mod automat, prin radio, unui 
satelit special, suspendat la 150 km 
deasupra Europei. Nava spațială va 
retransmite datele recepționate unei 
Agenții europene a apei, care va cu- 
noaștș astfel în orice moment situa
ția rezervelor hidrice. și a poluării 
acvatice pe ansamblul țărilor conti
nentului. Dacă guvernele europene 
vor accepta să-1 finanțeze, acest sis
tem va putea deveni operațional pî
nă în 1983. Fără îndoială că dacă va 
fi suficient de bine informată, opi
nia publică va insista să se ia mă
surile necesare în vederea depoluă
rii Rinului. Ronului, Dunării, lacu
rilor internaționale, Mediteranei, 
Mării Negre, Balticii și Mării Nor
dului.
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Conferința pentru alger. Conferința la nivel înalt KIEV

securitate a O.P.E.C. Adunare festivă

și cooperare in Europa
ÎN DISCUȚIE, PROBLEMA 

EXTINDERII CONTACTELOR 
ÎNTRE INSTITUȚIILE DE ÎN- 

VĂȚĂMÎNT

ALGER 4 (Corespondentul Ager
pres transmite). — La Palatul Na
țiunilor din Alger s-au deschis, marți 

i Confe- 
mem- 

expor- 
Parti- 
Ecua- 
Unite.

GENEVA 4. (Agerpres). — Ultimele 
negocieri în cadrul subcomisiei pen
tru educație a Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa au 
dus Ia apropierea punctelor de vede
re, convenindu-se asupra unor for
mulări privind necesitatea extinderii 
contactelor directe între instituții și 
persoane care se ocupă mai ales de 
probleme organizatorice gle educa
ției. Subliniind importanța pe care o 
au factorii de planificare si organi
zare în procesul de educație si învă- 
fămînt. delegațiile au căzut de acord, 
să recomande statelor participante să 
extindă contactele și informațiile 
privind mai ales organizarea studii
lor, planificarea în domeniul educa
ției, al învătămîntului și cercetării 
pedagogice.

în dezbaterile respective, delegația 
română a insistat asupra evidențierii 
importanței pe care o au stabilirea 
unui sistem științific de învătămînt 
și apropierea acestuia de viață, de 
producție. Schimburile de experiență 
în acest sens trebuie îndreptate toc
mai în direcția introducerii de meto
de noi și a planificării-procesului de 
educație și învătămînt pentru dez
voltarea multilaterală a națiunilor 
europene.

la amiază, lucrările primei 
rințe la nivel înalt a statelor 
bre ale Organizației țărilor 
tatoare de petrol (O.P.E.C.), 
cipă șefii de stat ai Algeriei, 
dorului, Emiratelor Arabe 
Gabonului, Iranului, Kuweitului, 
Qatarului, Venezuelei. Celelalte cinci 
tari membre ale acestei organizații

— Arabia Saudită, Indonezia, Irakul, 
Libia și Nigeria — sînt reprezentate 
de prim-miniștri, viceprim-miniștri, 
miniștri.

înaintea deschiderii lucrărilor In 
plen, reprezentanții celor ‘13 țări 
membre ale O.P.E.C. au mai avut un 
ultim schimb de vederi asupra ordi
nii de zi a reuniunii, a principaleloi 

solemnă" 
pregătite.

DEDICATA ÎMPLINIRII A 30 
DE ANI DE LA INSTAURAREA 
PRIMULUI GUVERN DEMO
CRATIC REVOLUȚIONAR DIN 

ROMÂNIA
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documente — o „declarație 
și un „plan de acțiune" — 
in prealabil.

DISCURSUL PREȘEDINTELUI BOUMEDIENE

în discursul pronunțat cu prilejul 
deschiderii lucrărilor conferinței, 
președintele Algeriei, Houari Boume- 
diene. a trecut în revistă succesele 
obținute. în ultimii ani. de o serie 
de popoare în direcția recuperării 
bogățiilor lor naturale și a folosirii 
acestora în interesul propriei lor 
dezvoltări. Referindu-se la perioada 
actuală, marcată de criza economică 
mondială, el'a relevat necesitatea u- 
nirii eforturilor tuturor țărilor. în 
spiritul principiilor și hotărîrilor 
O.N.U., în vederea folosirii complete 
a bogățiilor lor naturale pentru o 
propășire mai rapidă spre progresul 
și bunăstarea popoarelor lor.

Abordînd problema cooperării din
tre țările dezvoltate și cele din lu
mea a treia, președintele algerian a 
arătat necesitatea creării unor condi
ții în care țările în curs de dezvol
tare să-și poată valorifica integral 
materiile prime în folosul lor econo
mic. să se realizeze un flux masiv 
de transfer tehnologic real către ță
rile în curs de dezvoltare, să fie spo
rit transferul f 
dezvoltării. în 
in conformitate 
nilor Unite, să

financiar în favoarea 
funcție de nevoi și 

! cu hotărîrile Natiu- 
fie eliminate toate

„ESTE NECESAR CA DESTINDEREA POLITICĂ

«4 FIE COMPLETATĂ CU DESTINDEREA MILITARĂ"

Apel al Prezidiului Uniunii Germane a Păcii din R.F.G.

VIENA 4 — Corespondentul nos
tru transmite : într-un apel adresat 
participanților la negocierile privind 
reducerea’ trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa cen
trală, care se desfășoară în capitala 
Austriei, Prezidiul Uniunii Germane 
a Păcii din R.F.G. cheamă guver
nele și parlamentele statelor care au 
trupe în zona Europei centrale, pre
cum și delegațiile acestor state la 
negocierile de la Viena, să-și spo
rească eforturile în vederea reali
zării unor măsuri de dezangajare mi
litară și dezarmare în această parte 
a continentului european.

„Cu toate că tendințele de destin
dere se intensifică, evoluția cursei 
înarmărilor nu a fost încă oprită, iar 
potențialul militar existent din pe
rioada războiului rece, nu a fost încă 
redus" — se arată în documentul 
menționat.

Apelul subliniază că, in perspectiva 
încununării cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa „este necesar ca destinderea 
politică să fie completată cu destin
derea militară".

în acest context, o mare impor
tanță o prezintă reducerea trupelor 
și armamentelor în Europa centrală. 
„Toate tipurile de armament și tpate 
categoriile de trupe aflate in aceas
tă zonă trebuie să fie vizate de 
această reducere". Apelul evidenția
ză faptul că „problemele înarmării și 
dezarmării, ale războiului și păcii 
nu constituie numai preocuparea gu
vernelor și a expertilor militari. Răz
boiul și pacea, costul și consecințele 
înarmărilor,-ca și binefacerile dezar
mării interesează in primul rind și 
în măsura cea mai importantă po
poarele".

sfera co-măsurile discriminatorii In 
merțului și tarifelor.

Comentînd căile și mijloacele ne
cesare ajungerii la o nouă ordine e- 
cbnomică internațională, la o cola
borare eficientă internațională, vor
bitorul s-a pronunțat pentru o con
ferință internațională a țărilor indus
trializate și țărilor în curs de dezvol
tare. Dar, a spus el, pentru ca o ast
fel de conferință să poată duce la 
stabilirea unei politici concertate și 
a unui dialog efectiv, util și politic 
acceptabil, este necesar ca ea să e- 
xamineze nu numai problema petro
lului, ci, de asemenea, problemele 
care interesează țările din lumea a 
treia, și anume materiile prime și 
dezvoltarea.

Pe de altă parte, președintele Al
geriei a arătat că, in perspectiva unei 
reforme reale a sistemului monetar 
internațional, țările O.P.E.C. trebuie 
să dispună de propriul lor instru
ment de intervenție și să creeze un 
fond pentru dezvoltare și cooperare 
internațională.

MOSCOVA 4 (Agerpres). - La 
4 martie, la fabrica de confecții 
„Ukraina" din Kiev a avut Ioc o 
adunare festivă dedicată împlinirii a 
30 de ani de la instaurarea primului 
guvern democratic revoluționar din 
Istoria României.

La adunare au participat O. I. Ka- 
sianenko, ministrul industriei ușoare 
al R. S. S. Ucrainene, președintele 

. Filialei ucrainene a Asociației de 
prietenie sovieto-română, membri ai 
conducerii și activiști ai asociației de 
prietenie, conducerea fabricii, un 
mare număr de muncitori, ingineri 
și tehnj.cieni, precum și Alexandru 
Ungur, consulul general al României 
la Kiev. Despre semnificația actului 
istoric de la 6 martie 1945 au vorbit 

, S. V. Semcinschi. doctor în științe 
filologice, șeful Catedrei de limbă și 
literatură română a Universității de 
stat din Kiev, vicepreședinte al Fi
lialei republicane a asociației de 
prietenie, și consulul general român.

BELGRAD 4. — Corespondentul 
nostru transmite : Luînd cuvîntul 'in 
cadrul Consiliului Federației, pre
ședintele Iosip Broz Tițo a arătat că 
este meritul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care a desfășurat o 
largă acțiune în scopul întăririi uni
tății popoarelor și naționalităților 
iugoslave, că „în' prezent avem o a- 
semenea situație politică, incit pu
tem privi cu optimism in viitor și 
există condiții pentru rezolvarea ra
pidă a problemelor".

Președintele Tito a arătat mal de
parte că. in prezent, are loc o dezba
tere publică în legătură cu dezvol
tarea Iugoslaviei pînă în 
batere pe baza căreia, în 
cestui an, va fi pregătit 
noul plan cincinal pe

1985, dez- 
cursul a- 

și adoptat 
perioada 

1976—1980, adăugind că sînt absolut 
necesare prevederi de plan nu numai 
pe cinci sau zece ani, ci pentru vii
torii 20—30 de ani. „Numai în acest 
fel vom ajunge la cea mai rațio
nală orientare a producției, care va 
ține seama pe deplin de materiile 
prime autohtone, de energia și ali
mentele din țară, de raportul dintre 
export și import". El a relevat că nu

trebuie 
să se 
orientare și perspective clare.

Datorită forțelor păcii și progresu
lui. a spus' apoi vorbitorul. în Eu- . 
ropa au început procesele de destin
dere și de creare a condițiilor pentru 
securitate și colaborare pe baze trai
nice și, dacă Conferința general-eu- 

■ ropeană se încheie cu succes, se vor 
crea posibilități ca Europa să con
tribuie și mai mult la întărirea păcii 
și securității in lumea întreagă.

Președintele a subliniat că „nu 
există și nu poate exista o destin
dere trainică dacă tratativele și înțe
legerile nu cuprind toate problemele 
internaționale mai importante și 
dacă la ele nu participă toate ță
rile". Oprindu-se apoi asupra relații
lor economipe internaționale, pre
ședintele iugoslav a relevat că „ieși
rea din criza actuală poate fi găsită 
numai prin cea mai largă colaborare 
internațională, pe bază de egalitate 
a tuturor țărilor, dezvoltate 
curs de dezvoltare, acestea din 
alcătuind marea majoritate a 
nirii".

să se permită ca economia 
dezvolte în nesiguranță, fără

și în 
urmă 
ome-

GENEVA ADDIS ABEBA

Plenara C. C
a! P. C. Portughez

Suspendarea unei reviste 
spaniole

Consiliul de Miniștri spaniol a ho
tărît suspendarea revistei „Cambio 
16" pe termen de trei săptămîni în- 
cepînd cu numărul 2 din luna mar
tie. Această sancțiune — scrie agen
ția France Presse — a fost dată în 
urma publicării în ianuarie a unui 
comentariu' preconizînd reforma legi
lor fundamentale. Directorul revistei, 
care a semnat acest comentariu, a 

, fost condamnat la o amendă de 
100 000 pesetas, iar revista a constituit 
subiectul unei serii de trei anchete.

CONGRESUL FEDERAȚIEI ON MILANO A P. C. ITALIAN
CUVINTAREA LUI ENRICO BERLINGUER

ROMA 4 — Corespondentul nostru, 
transmite Congresul Federației din . 
Milano a Partidului Comunist 
și-a încheiat lucrările.

Luînd cuvîntul la încheierea 
rilor, secretarul general al 
Enrico Berlinguer. s-a referit, pa 
larg, la problemele de ordin econo
mic si politic ale Italiei, subliniind 
că pentru depășirea actualei situații 
de criză economică sînt necesare e-

Italian
lucră-
P.C.I.,

< 
forturi susținute din partea întregi! 
societăți. In același timp — a arătat 
el — o sarcină importantă a tuturor 
forțelor democratice din tară o con
stituie demascarea și lupta împotriva 
tuturor elementelor care încearcă să 
provoace un climat de tensiune și 
violentă. Totodată. Enrico Berlinguer 
a arătat că P.C.I. se pronunță pentru 
stabilirea imediată a datei alegerilor 
regionale și administrative.

Comitetul pentru dezarmare 
si-a reluat lucrările

GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge
neva au fost reluate, marți, lucrările 
sesiunii de primăvară a Comitetului 
pentru dezarmare al Națiunilor Uni
te. între altele, sesiunea din acest 
an este marcată de participarea la 
lucrările comitetului a cinci noi sta
te membre: R.D. Germană. R. F 
Germania, Republica Zair, 
Iranul. Față de cei 25 de 
din ultimii ani (în condițiile 
cipării Franței), Comitetul 
dezarmare de la Geneva 
în noua sa componență, 30 
membre, între care și România, 
prima ședință, de marți, a comitetu
lui au luat cuvîntul reprezentanțiii 
U.R.S.S., S.U.A., R.F. Germania și 
Mexicului.

Peru și 
membri 
neparti- 
pentru 

numără, 
de state 

în

Militînd consecvent pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare fră
țească cu țările socialiste, România 
acționează, totodată, în spiritul prin
cipiilor coexistentei pașnice, pentru 
extinderea și adîncirea legăturilor cu 
toate, statele lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor socială. în acest cadru, 
țara noastră manifestă o preocupare 
constantă pentru intensificarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
țările balcanice, pentru asigurarea 
unei păci trainice în zona geografică 
din care facem parte. Reafirmi nd 
poziția consecventă a României, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta in 
raportul prezentat la Congresul al 
XI-lea : „Acordăm o atenție deose
bită problemelor din Balcani, consi- 
derînd că, în cadrul securității euro
pene realizarea unor înțelegeri re
gionale — deci și în regiunea Balca
nilor — constituie un factor de cea 
mai mare importanță. Pornind de la 
acest principiu, apreciem că trebuie 
făcut totul pentru dezvoltarea cola
borării și înțelegerii intre toate ță
rile balcanice, pentru găsirea unor 
forme diferite și concrete de extin
dere a colaborării, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă fără 
trupe și baze militare’ străine, fără 
armament atomic, într-o zonă a pă
cii și colaborării".

Sferei acestor preocupări continue, 
perseverente, 1 se circumscrie și vi
zita oficială efectuată zilele acestea 
de ministrul afacerilor externe al 
tării noastre. George Macovescu. în 
Grecia, la invitația omologului său. 
Dimitrios Bitsios.

Mesajele de prietenie schimbate 
cu acest prilej între președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe' de o parte, 
președintele Republicii Elene. Mihail 
Stassinopoulos. și premierul grec 
Constantin Caramanlis. pe de altă 
parte, au dat expresie; sentimente
lor de prietenie si știmă pe care 
le nutresc reciproc popoarele ro
mân și grec, unite prin vechi și-rnul- 
tiple legături' istorice, prin aspira
țiile spre dezvoltare economică și 
progres, prin interesul vital de a asi
gura un climat de pace și colaborare 
in această regiune.

Constituie, desigur, un motiv de 
adîncă satisfacție faptul că — așa 
cum s-a constatat cu prilejul actua
lei vizite — relațiile romăno-elene. 
clădite pe egalitate, respect, recinroc 
al indeoendenței. avantaj mutual — 
cunosc tin curs favorabil, ascendent

LISABONA 4 (Agerpres). — La Li
sabona a avut loc Plenara C.C. al 
Partidului Comunist Portughez, care 
a analizat situația politică din țară.

■ în cadrul plenarei au fost aprobate 
listele de candidați la apropiatele a- 
legeri, de la 12 aprilie, pentru Adu
narea Constituantă. Plenara a scos 
în evidentă marea contribuție a co
muniștilor si a organizațiilor parti
dului in pregătirea cu succes a cam
paniei electorale și înregistrarea a- 
legătorilor. precum și succesele im
portante realizate în întărirea parti
dului și în întărirea legăturilor sale 
cu 'masele populare.

Această activitate, se arată în de
clarația adoptată, permite să se spe
re că rezultatul alegerilor va confir
ma influenta largă a Partidului Co
munist Portughez și hotărîrea po
porului portughez de a-și apăra li
bertatea și de a asigura instaurarea 
unei orînduiri democratice în tară.

La plenară au fost stabilite teze
le fundarhentale ale campaniei elec
torale a P.C. Portughez și a fost a- 
doptată hotărîrea de a se convoca o 

. conferință națională de partid, pen
tru discutarea și elaborarea progra
mului electoral al partidului.

Reuniunea Comitetului 
Consultativ pentru presătirea 
Conferinței mondiale (Mexic — iu
nie 1975), organizată sub egida 
O.N.U.. în cadrul Anului internatio
nal al femeii, s-a deschis la sediul 
Națiunilor Unite din New York. 
România este reprezentată de Ta
mara Dobrin, membră a Biroului 
Consiliului National al Femeilor. La 
deschiderea lucrărilor, prințesa Ash
raf Pahlavi, sora șahinșahului Iranu
lui, a fost aleasă, în unanimitate, 
președinte al comitetului.

Acord între Ungaria și 
R. P. Chineză.în urma convor- 
birilor dintre delegațiile guverna
mentale ale Ungariei și R.P. Chineze 
a fost semnat un acord comercial șl 
de plăți pe anul 1975, potrivit căruia 
schimburile de mărfuri dintre cele 
două țări vor crește în perioada res
pectivă.

lațiilor dintre România șl Marea Bri- 
tanie, subliniindu-se importanța ex
tinderii și adincirii lor.

întâlnire Makarios-Pa- 
paioannou. pre!?edinteIe cipru
lui, arhiepiscopul Makarios, a primit 
o delegație a Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), condusă de secretarul ge
neral al partidului, Ezekias Papa- 
ioannou. în comunicatul dat publici
tății se arată că delegația a prezen
tat punctul de vedere al A.K.E.L. 
față de situația din Cipru, mențio
nând necesitatea consolidării' unității 
ciprioților. S-a făcu:, de asemenea, 
un schimb.de păreri referitor la tac
tica luptei, pentru solutionarea paș
nică 'și democratică a problemei ci
priote.

Proclamația privind reforma agrară
ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 

Potrivit proclamației' privind reforma 
agrafă, dată publicității marți, la 
Addis Abeba, de Consiliul Militar 
Provizoriu al Etiopiei, proprietatea 
privată individuală asupra pămîntu- 
lui este suprimată în această tară.

în preambulul proclamației. Con
siliul Militar Provizoriu declară că 
..masele țărănești etiopiene trebuie 
să fie eliberate 'de o veche opresiu
ne feudală, de injustiție, de sărăcie 
și nefericire, pentru a se stabili ba
zele care vor permite poporului etio
pian să trăiască în justiție, libertate 
și fraternitate".

Potrivit proclamației, prin care se 
anunță intrarea in vigoare a refor
mei agrare în Etiopia, de acum îna
inte toate terenurile cultivabile ale 
tării devin proprietatea colectivă a

poporului etiopian, ele urmînd să fie 
distribuite de stat țăranilor. în loturi 
de maximum zece hectare. Toate 
marile proprietăți agrare existente, 
în special numeroasele feroce apar- 
tinînd străinilor, vor fi naționalizate, 
fără nici o compensație. Drepturile 
„șefilor spirituali" și cele cutumiare 
asupra pămînturilor Etiopiei •— foarte 
pronunțate în tradiția feudală — sint 
suprimate. Raporturile între arendași 
și proprietari, se arată în proclamație, 
nu mai au nici o rațiune de a exis
ta, deoarece nu mai există mari pro
prietari agrari.

Proclamația precizează că deciziile 
sale sînt aplicabile imediat și că. 
după publicarea ei. nici un grup de 
oameni de afaceri și nici o altă or
ganizație nu mai posedă, cu titlu 
privat, păminturi.

Lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite privind adoptarea 
textului Convenției asupra reprezen
tării statelor în relațiile lor cu orga
nizațiile internaționale continuă la 
Viena. Luînd cuvîntul, reprezentan
tul României s-a pronunțat împo
triva oricărei practici discriminatorii 
privind drepturile de participare a 
delegațiilor de observatori ale sta
telor și mișcărilor de eliberare na
țională la'lucrările organizațiilor in
ternaționale cu caracter universal 
sau la conferințele convocate sub 
auspiciile acestor organizații.

Liderul Partidului Con
servator din Marea Manie, 
Margaret Thatcher, l-a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialista 
România la Londra, Pretor Popa. Au 
fost discutate diverse aspecte ale re

»

Secția din Izmir (Turcia) a 
Teatrului Național a pus in sce
nă piesa „Jocul de-a vacanța", 
a dramaturgului român Mihail 
Sebastian. Piesa se bucură de o 
frumoasă primire în rândurile 
publicului.

ambele țări fiind animate de voința 
de a le imprima noi dimensiuni, atît 
în' ce privește sfera de cuprindere, 
cit și conținutul lor. Semnificativă 
pe acest plan este înțelegerea la care 
s-a ajuns cu privire la stabilirea de 
contacte și consultări periodice între 
cele’ două țări, la toate nivelurile, 
ceea ce, desigur, este de natură să 
confere conlucrării reciproce în toate 
problemele ce interesează România 
și Grecia, stabilitate .si perspectivă. ■ 
consolidarea raporturilor reciproce 
contribuind la dezvoltarea co
laborării balcanice, in interesul păcii.

România și Grecia, țări care, tn

să amplifice schimburile tn domeniul 
culturii și științei. Această hotărîre 
stă la baza acordului cu privire la 
schimbul de personal științific și de 
specialitate, a înțelegerii care preve
de organizarea anuală. în cadrul u- 
niversităților din cele două capitale, 
a unor acțiuni consacrate mai bunei 
cunoașteri a culturii și civilizației 
popoarelor noastre. Araniamentu! cu 
privire la deschiderea unor consulate 
Ia Constanta și Salonic se înscrie in 
același sens al reînnodării unor vechi 
legături și va contribui la stimularea 
nu numai a cooperării economice, dar 
și a navigației' și turismului.
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condiții specifice, depun eforturi în 
vederea dezvoltării potențialului lor 
material, sint -în mod firesc intere
sate în continua lărgire a relațiilor 
economice dintre ele. stimulate atît 
de apropierea geografică, cit și. de 
caracterul complementar al econo
miilor lor naționale. Este, de aceea, 
demn de relevat faptul că. în cadrul 
convorbirilor, au fost identificate noi 
posibilități de extindere a colaboră
rii pe acest tărîm. inclusiv în forme 
moderne, superioare, cum sînt coo
perarea în producție și în alte do
menii. Voința celor două țări de a 
amolifica relațiile lor reciproce pe 
plan economic își va găsi, materiali
zarea în elaborarea unor noi proiecte 
de interes comun, ca și în acordul 
de cooperare economică și tehnică pe 
termen lung ce urmează să fie în
cheiat anul acesta. De asemenea, 
cele două țări sînt hotărîte ca. în 
spiritul unor vechi și bogate tradiții.

România și Grecia, ambele din ca- 
■tegoria țârilor mijlocii și mici, au în 
comun multiple interese de natură 
să favorizeze conlucrarea lor și in 
domeniul vieții internaționale. în a- 
cest sens, se cuvine relevată înalta 
apreciere dată de primul ministru a! 
Greciei. Constantin Caramanlis. 
forturilor depuse de România, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
sopal. în direcția colaborării pe 
balcanic, a găsirii unei soluții
tice situației din Cipru și a creării 
unui climat de securitate și coope
rare in Europa.

într-adevăr. România nutrește în 
mod permanent convingerea că dez
voltarea relațiilor bilaterale, intensi
ficarea eforturilor și inițiativelor 
constructive ale tuturor statelor bal
canice sînt de natură să promoveze 
pacea și colaborarea in Balcani — 
cauză vitală comună a tuturor po
poarelor din această regiune, factor

e- 
de 

per- 
plan 
DOli-

de mare însemnătate pentru înfăp
tuirea securității în ansamblul con
tinentului european și în lumea în
treagă. Este, de aceea, îmbucurător 
faptul că in cadrul convorbirilor de 
la Atena s-a ajuns Ia un . consens în 
ca privește necesitatea creării con
dițiilor favorabile, pentru dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii între țările 
balcanice și pentru găsirea modali
tăților adecvate in vederea întări
rii relațiilor de bună vecinătate 
și cooperare In zonă. în ceea ce o 
privește. România va acționa cu toa
tă hotărîrea pentru a contribui la 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a colaborării, bunei vecinătăți și păcii, 
fără arme nucleare.

Este bine cunoscută poziția princi
pială, constructivă, pe care s-a situat 
de la început România în legătură 
cu conflictul din Cipru, fermitatea 
cu care a acționat și acționează în 
vederea soluționării politice a aces
tei probleme, in conformitate cu in
teresele fundamentale ale poporului 
cipriot, ale păcii in Balcani. O ex
presie concludentă a acestei poziții o 
constituie propunerea română' pen
tru convocarea unei întîlniri a țări
lor balcanice în problema Ciprului, 
propunere care s-a bucurat de apre
cierea guvernului grec. Și în cadrul 
actualelor convorbiri romăno-elene 
s-a exprimat neliniștea in legătură 
cu situația din Cipru, apreciindu-se 
că persistenta acesteia este de 
natură să genereze pericole pentru 
pacea și stabilitatea in regiune. în 
acest context, s-a relevat necesitatea 
de a se ajunge la o reglementare po
litică. durabilă și echitabilă a proble
mei cipriote, excluzîndu-se orice mă
sură unilaterală. România se pro
nunță hotărît pentru aducerea Ia în
deplinire a rezoluției O.N.U.. pentru 
retragerea trupelor străine din insu
lă. pentru deplina respectare de 'către 
toate statele a indeoendent.ei. suve
ranității și integrității teritoriale a 
Republicii Cipru.

Salufînd rezultatele pozitive ale 
convorbirilor romăno-elene. opinia 
publică din țara noastră își expri
mă convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Grecia vor cunoaște o nouă dezvol
tare. în interesul celor două țări și 
ponoare, al înțelegerii și bunei veci
nătăți in Balcani, a! consolidării des
tinderii și cooperării in Europa.

AI. CÂMPEANU

Secretaral general al 
Pariidnlui Laburist din Ma
rea Blitanie, Ronald Hayward, 
și-a. încheiat vizita pe cafe a efec
tuat-o în R.D.G. în cursul convorbi
rilor cu Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., și'cu alte per- ‘ 
soane oficiale, au fost abordate pro
bleme ale relațiilor dintre P.S.U.G. 
și Partidul laburist, precum și pro
bleme privind dezvoltarea raporturi
lor dintre R.D.G. și Marea Britanie 
și unele aspecte ale situației Interna
tionale.

La Geneva a avut 10c marti 
o nouă întîlnire intre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
convorbirile privind limitarea arme
lor strategice.

Noul Cod al familiei,care
egalității 

a fost, dat 
Noul docu- 
’ ~ ’ "artie

consolidează principiul 
dintre bărbat și femeie, 
publicității la Havana, 
ment va intra în vigoare la 8 Martie 
— Ziua internațională a femeii.

Convorbiri japono-fran- 
gggg' Franțois Metterrand, prim-se-

cretar al Partidului Socialist Francez, 
care se află într-o vizită la Tokio, a 
fost primit de primul ministru japo
nez, Takeo Miki. în cadrul convor
birilor a avut loc un schimb de ve
deri asupra unor aspecte ale actualei 
situații internaționale.

Convorbiri americano- 
israeiîene. Președintele Statelor 
Unite, Gerald Ford, s-a întîlnit cu 
președintele Israelului. Ephraim 
Katzir, care întreprinde o vizită în 
Statele Unite. Cu acest prilej au fost 
discutate situația din Orientul Apro
piat, precum și rezultatele recentului 
turneu întreprins ,de secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger. în 
unele țări din această zonă.

Acord interlaoțian. In con* 
fermitate cu . prevederile Acordului 
de restabilire ' a păcii și înțelegerii 
naționale în Laos, reprezentanți ai 
Frontului Patriotic Laotian și ai păr
ții de Ia Vientiane au realizat o în
țelegere privind marcarea liniei de 
delimitare a zonelor controlate de 
cele două părți.

Conferința franco-africa- 
nă la nivel înalt va avea lbc 13 
Bangui, între 5 și 8 martie. La re
uniune vor lua parte șefii a 20 de sta
te africane francofone, preeum și 
președintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing.

Miniștrii de externe ai ță
rilor C.E.E. au ajuns, marți, la un 
acord asupra principiilor unei coope
rări internaționale în materie de 
energie, dar au hotărît amînarea 
examinării importantei probleme a 
prețului minimal aj petrolului.

încetarea din viață a lui 
Otto Winzer. După 0 EUferin'ă 
îndelungată, la 3 martie a încetat din 
viată, in vîrstă de. 73 de ani, Otto 
Winzer. membru ai C.C. al P.S.U.G., 
fost ministru al afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germane.

Stația orbitală „Saliut-4", 
plasată pe orbită circumterestră Ia 
26 decembrie 1974, a efectuat pînă la 
4 martie, ora 11,00. un număr de 
1 077 rotații în jurul Pămîntului. Sis
temele de la bordul stației funcțio
nează normal.

MARGINALII
i

Afacerea „drogului psihic11
Traficanții de stupe

fiante sint îngrijorați. 
Un concurent de te-preciabile 
mut tinde să le încalce 

' „terenul de activi
tate", dovedit atît de 
rentabil. Este vbrba de 
uh nou ..business", 
apărut în S.U.A.. si w' 
cărui promotor nu se 
ascunde privirilor in
discrete sau cercetări
lor poliției, nu-și păs
trează cu Strășnicie 
clandestinitatea. ci, 
dimpotrivă. întreține o 
largă publicitate. Nu
mele 
real, 
„A. C. Bhaktiwedanta 
Swani Prabhupada" si 
personajul și-a atri
buit. cu de la sine pu
tere. titlul de „grație 
divină", deși preocupă
rile sale sint extrem 
de pământene.

Speculînd insatisfac
ția. dezechilibrul sau 
pur și simplu „spleen"- 
ul unor tineri de obi
cei din .lumea hună" 
Prabhupada le oferă 
cu generozitate .dro
gul psihic", tn ce con
stă acesta 1 într-o a- 
titudine de supunere 
totală și ascultare ne
condiționată fată de 
posesorul, .gratiei di
vine" Cei care aspiră 
să se împărtășească

său, fictiv sau 
sună pompos :

din această „grație" — 
contra unei sume a- 

trebuie 
să se poarte cu capttl 
ras. cu excepția unui 
smoc de păr lăsat în 
creștetul capului : ei, 
primesc O hrană săra
că în proteine si sînt 
obligați să ‘psalmodie- 
ze din zori si pînă-n 
noapte formule vag 
încântătorii, balansin- 
du-și ritmic capul. Ei 
trebuie să se abțină 
de la activitățile so
ciale și să caute să nu 
cugete la nimic, să-și 
formeze un „vid cere
bral". Procedeul ur
mărește pierderea con
tactului cu realitatea 
și atrofierea reacției la 
argumentele logice, 
exact ca și cum per
soanele respective ar 
fi drogate.

Din păcate, numă
rul adepților „drogului 
psihic" creste. în timp 
ce ,.business“-ul lui 
Prabhupada devine tot 
mai prosper, ceea ce 
l-a determinat să-și 
deschidă „sucursale" 
peste hotare, tn Fran
ța, părinți alarmați de 
„răpirea psihică" a 
copiilor au format co
mitete de acțiune. Po
litia vest-germană a 
descoperit că agenții

lui Prabhupada au cre
at o centrală la Ham
burg, cu ramificații la 
Frankfurt pe Main. 
Milnchen, Koln, Dus
seldorf, Stuttgart și 
intr-un număr de loca
lități mai mici. Condu
cătorii filialei încura
jează practicarea pe 
scară largă a cerșeto
riei de către membrii 
acesteia. Oferind „gra
tuit" revista lor „Back 
to Godhead" („înapoi 
la gratia divină"), ti
nerii ra.și în cap fac 
apoi apel la „generozi
tatea" trecătorilor. Da
rurile si contribuțiile 
bănești colectate sînt 
expediate în cea mai 
mare parte peste 
cean.

Se consideră că Prab
hupada a agonisit de 
pe urma „drogului psi-' 
hic“ citeva milioane de 
dolari, tn ultimă in
stanță un ..business" 
ca oricare altul Dar 
care spune multe des
pre o societate ce. prin 
înseși tiparele sale, 
creează condiții propi
ce deopotrivă mistifi
cărilor de tot soiul și 
degradării condiției u- 
mane.

o-

P. STANCESCU

• NOI PREMIERE ALE 
„ANULUI INTERNATIO
NAL AL FEMEII". Pentru 
prima dată în istoria sa de 23 
de ani, Consiliul nordic, orga
nism consultativ care își pro
pune să identifice căile strînge- 
rii colaborării intre țările scan
dinave, va fi condus anul acesta 
de o femeie, doamna Ragnhildur 
Helgadottir (Islanda). La a- 
ceastă „premieră" este pe punc
tul să se adauge alta : pentru 
prima dată în istoria de peste 
300 de ani a Academiei Fran
ceze (înființată în 1635). o fe
meie, doamna Louise Weiss, as
piră să ia loc printre „nemuri
tori", cum sînt denumiți mem
brii academiei. Romancieră și 
ziaristă celebră, d-na Weiss, azi 
în vîrstă de 82 de ani, s-a re
marcat între cele două războaie 
mondiale ca o militantă pentru 
egalitatea în drepturi a femeii 
și o vajnică promotoare a dezar
mării, iar în timpul ocupației 
naziste a activat, cu mult curaj, 
in cadrul Rezistentei frariceze ; 
dună război, relatările sale asu
pra procesului de la Niirnberg 
au acționat ca un semnal de. a- 
larmă împotriva renașterii pe
ricolului fascist. Presa franceză 
consideră șansele primirii sale 
la academie ca apreciabile.

•
• INFLAJIA IN ANUL 

2000 Unul din liderii parti
dului conservator, din opoziți/'^ 
Geoffrey Howe, dornic de a afla 
ce se va întimpla dacă inflația 
din Anglia care a atins, în T974, 
18 la sută va continua în același 
ritm, a făcut un calcul intere
sant. Potrivit acestui calcul, în 
anul 2000, o simplă secretară va 
cîștiga anual impresionanta su
mă de 74 000 de lire sterline. 
Numai, că intervine un mic 
„dar"... Dar un timbru o va 
costa 6 lire, galonui de benzină 
(4,54 1) îl va plăti cu 67 de lire, 
iar o friptură la restaurant o va 
costa 14 lire.

• DRAGOSTE Șl SO
CIOLOGIE. La fiecare oră, 
în Uniunea Sovietică șe . con

tractează peste 200 de căsătorii. 
'Cum și unde are loc prima în- 
tîinire dintre viitorii soți ? Ce 
determină , alegerea lor ? Potri
vit unei anchete sociologice în 
acest sens, 32 la sută din'viito
rii miri se cunosc la locul de 
muncă, în timpul studiilor sau 
frecventind o bibliotecă ;1 38 la 
sută in perioada concediilor, la 
o bază sportivă sau în cursul 
unei reuniuni urmate de dans ; 
cei care ’se întîlnesc cu ocazia 
unei vizite la prieteni sau ve
cini reprezintă 8 la sută și nu
mai 2 la sută au făcut cunoștin
ță prin intermediul părinților. 
După cum se vede, profunde 
mutații față de trecut, ilustrînd 
noile coordonate ale vieții so
ciale.

• „ARIA CRIZEI" PE 
SCENA „SCALEI" DIN 
MILANO. Directorul vestitei 
opere „Scala di Milano", Paolo 
Grassi, a anunțat, pe un ton 
dramatic, la o conferință de 
presă, că instituția se află 
în prag de faliment. Dato
riile se ‘ridică în prezent la 
circa 12 milioane de dolari și 
tind să crească cu încă 5 mi
lioane în cursul anului. Unele 
spectacole au și fost suspendate 
de mai multe luni. De vină nu 
este lipsa de public, care conti
nuă să îndrăgească spectacolele 
unuia din cele mai prestigioase 
teatre lirice din lume, ci, îndeo
sebi, faptul că din subvenția de 
stat n-au mai fost achitate res
tanțe în sumă de circa 6 000 000 
dolari. Ca motiv se invocă, de
sigur, agravarea deficitului bu
getar în condițiile dificultăților 
economico-financiare care con
fruntă Italia. Pentru cei 1150 
de salariati ai „Scalei", amenin- ’ 
tați să rămînă pe drumuri, 
vechi 
astfel 
criza,

un 
adagiu latin ar putea fi 
parafrazat : cînd suflă 
tac vocile lirice.

• ARTHUR RUBINE 
STEIN LA 88 DE ANI. Cu 
prilejul acestei venerabile ani
versări, sărbătorită recent, ma
rele pianist și-a dovedit, încă o 
dată, extraordinara vitalitate, 
susținînd cu brio un concert- 
maraton, care a inclus o serie 
de piese de mare virtuozitate. 
Cu acest prilej, o casă de discuri 
i-a oferit în dar un pian 
de ciocolată cu 88 de clape. 
„Cea mai mare plăcere a 
mea, a declarat Rubinstein, este 
să execut ..bisuri", la solicita
rea publicului". Care, de altfel, 
nu a avut nevoie de această 
confesiune pentru a cere, prin 
aplauze tumultuoase, reluarea 
unor părți din concert.

• MEMORIALUL KEN
NEDY ÎN CĂUTAREA U- 
NUI AMPLASAMENT. S a 
vorbit mult despre construirea 
unui muzeu ‘în memoria lui 
John Kennedy, care să adăpos
tească arhiva fostului președin
te al S.U.A. A fost chiar întoc
mit proiectul memorialului, 
conceput sub forma unei pira
mide de sticlă înaltă de 25 de 
metri și care urma să se ridice 
la Cambridge (statul Massa
chusetts), în aproniere de Uni
versitatea Harvard. Dar ampla
sarea a tr@it mari controverse, 
o parte din localnici obiectind 
că afluxul de turiști va duce la 
aglomerație de mașini, deci la 
poluare chimică și fonică, tulbu- 
rînd tradiționala tihnă a locali
tății. în înfruntarea dintre par
tizanii și adversarii proiectului 
au obtinut ciștig de cauză cei 
care s-au situat pe poziția pro
tejării mediului înconjurător. 
Ca atare, memorialul rămîne în 
continuare in căutarea unul am
plasament corespunzător.
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