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In Întreaga țară se muncește cu energie, cu 
inițiativă și dăruire pentru înfăptuirea obiecti
velor planului din acest prim an al actualului 
cincinal. Rezultatele obținute in lunile ianuarie 
și februarie de numeroase colective din indus
trie sînt meritorii. Ele atestă că muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din întreprinderi, organele 
și organizațiile de partid acționează cu fermi

tate și răspundere pentru a imprima muncii un 
caracter bine organizat, pentru a valorifica gos
podărește potențialul tehnic, timpul de lucru și 
resursele materiale, astfel ca sarcinile de plan 
și angajamentele asumate in întrecere să fie 
îndeplinite ritmic si în condiții superioare de 
eficientă. Un criteriu esențial de apreciere a 
muncii fiecărui colectiv îl constituie realizarea

zi de zi a producției fizice prevăzute în plan, 
in strinsă concordantă cu cerințele economiei 
naționale, ale livrărilor la fondul pieței și la 
export. In legătură cu modul in care se reali
zează planul producției fizice și măsurile ce se 
iau în continuare în acest scop își spun astăzi 
cuvîntul directorii a două mari întreprinderi 
industriale.

LA ÎNTREPRINDEREA METALURGICA DIN IAȘI LA ÎNTREPRINDEREA DE POMPE DIN BUCUREȘTI

Permanenta atentie incitatorului
„PRODUCȚIA FIZICĂ"

începînd cir anul 1976, colectivului 
nostru ii revine sarcina de a fabrica 
peste 40 la sută din producția totală 
de țevi sudate a țării, în circa 350 
sorto-tipodimensiuni de profile în
doite la rece, care înainte se impor
tau în cea mai mare parte. Ințele- 
gînd bine această importantă sarcină 
economică, specialiștii și muncitorii 
noștri au pus accentul pe optimi
zarea proceselor tehnologice sta
bilite pentru toate sortimentele pe 
care Ie fabricăm, cit și pe asimilarea 
de noi . sorto-tipodimensiuni. Astfel, 
s-au asimilat în două luni din acest 
an cinci noi sortimente de țevi și 
profile solicitate insistent de econo
mia națională și de clienții externi. 
Apoi ne-am axat activitatea pe 
creșterea producției de țevi zincate, 
produse care au cea mai mare ce
rere atît în rîndul beneficiarilor in
terni, cît și la export. Cele 700 'tone 
țevi zincate realizate peste preve
deri, în primele două luni ale anu
lui, arată că metâlurgiștii noștri, în 
frunte cu comuniștii, dovedesc o 
înaltă răspundere pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Cu toate aceste 
rezultate pozitive, nu putem spune 
că am pus în valoare toate posibili
tățile interne, că nu mai avem pro
bleme de soluționat ; mă refer mai 
ales la îmbunătățirea aprovizionării

cu materii prime pentru producție, 
cu scule, dispozitive și verificatoare.

In scopul realizării în continuare 
a unei producții fizice sporite, de 
bună calitate, avem în atenție ca 
problemă majoră continua ridicare a 
calificării și specializării întregului 
colectiv și, în mod cu totul deosebit, 
a celor peste 2 000 de noi calificați 
pentru instalațiile recent intrate în 
funcțiune. De aceasta depinde folosi
rea mai bună a capacităților de pro
ducție în fiecare schimb, mai ales că 
noile capacități au trecut să funcțio
neze în trei schimburi. Am efectuat 
o nouă redistribuire a specialiștilor 
la fiecare utilaj în parte. încît asis
tența tehnică să fie Întărită și in 
schimburile II și III.

Pe baza unor asemenea măsuri de 
organizare judicioasă a producției și 
a muncii vom acționa în continuare 
— mai hotărît — pentru optimizarea 
structurii producției, prin introduce
rea în fabricație a sortimentelor cu 
comenzi mari, precum și a celor noi 
asimilate, în vederea satisfacerii ce
rințelor urgente ale economiei, pen
tru ca fiecare agregat să poată fi fo
losit Ia cei mai inalți indici inten
sivi și extensivi.

Concomitent cu utilizarea mai ra-
(Contînuare în pag. a IlI-a)

La zi m AGRICULTURA
• Pregătirea și fertilizarea ogoa
relor • Acțiuni în legumicultură 
și pomicultură • Intensificarea 

însămînțărilor
în lumina sarcinilor și măsurilor stabilite la recenta ședință 

de lucru de la C.C. al P.C.R., în agricultură se acționează cu 
mai multă hotărîre pentru încheierea ultimelor pregătiri, pen
tru organizarea și desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de 
primăvară. Cîteva sarcini se impun cu prioritate în aceste zile.

Mai întîi, trebuie încheiate grabnic arăturile pe toate tere
nurile prevăzute a fi însămințate. în perioada 21 februarie-5 
martie au fost arate 30 000 hectare. Există condiții ca, în cî
teva zile, să fie terminată această lucrare și în județele Dolj, 
Ilfov, Ialomița, Constanța, Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Mu
reș, Brașov, Harghita, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Totoda
tă, trebuie să se execute eu grijă grăpatul ogoarelor de toam
nă, urmărindu-se, mai ales în partea de sud a țării, să se 
mențină apa acumulată în sol. Concomitent, îp toate județele 
trebuie să continue fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte na
turale și chimice.

La ordinea zilei sînt și lucrările de sezon din legumicultura, 
viticultură și pomicultură. în mod deosebit, în fiecare unitate 
agricolă, în fiecare comună trebuie să se asigure răsadurile 
necesare plantării legumelor în solarii și în cimp. Pentru ca 
răsadurile să fie de bună calitate, este nevoie ca acum să 
se facă repicatul lor. La răsadul de roșii, această lucrare tre
buie intensificată mai ales în județele Arad, Constanța, Dolj 
și Ilfov. Pentru extinderea plantațiilor de pomi și vii, a în
ceput livrarea din pepiniere a materialului săditor. Este ne
cesar să continue însă în mod stăruitor lucrările de. pregătire 
a terenului pentru noile plantații și cele de întreținere a li
vezilor și viilor existente.

Din săptămîna care urmează, pe măsură ce timpul se va în
călzi, se va trece cu toate forțele la semănat și, în acest scop, 
în fiecare unitate trebuie asigurate semințele necesare, iar munca 
mecanizatorilor si cooperatorilor să fie temeinic organizată.

(în pagina a 111-a, relatări din județe).

Obiectivul muncii politice:
REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI

Hotărît să înfăptuiască exemplar 
sarcinile de plan deosebit de mo
bilizatoare ce-i revin în acest an 
și angajamentele asumate în între
cerea socialistă — între altele, ne-am 
propus să fabricăm suplimentar 
2 000 de pompe — colectivul nostru 
a încheiat cu bune rezultate primele 
două luni ale anului. Bunăoară, în 
ianuarie, sarcinile la producția-marfă 
au fost depășite cu 1,3 la sută, iar 
cele de export — cu 2,4 la sută. Mai 
exact, planul pe această lună a fost 
îndeplinit și depășit la toți indicatorii 
săi, inclusiv la producția fizică si 
productivitatea muncii. In februarie, 
prevederile de plan au fost, de ase
menea, îndeplinite și depășite la toți 
indicatorii. Toate acestea sînt rezul
tatul muncii stăruitoare a întregului 
colectiv, în frunte cu comuniștii, ac
tivității politico-educațive a organi
zației de partid pentru mobilizarea 
tuturor forțelor la realizarea optimă 
a sarcinilor economice,- pentru per
fecționarea continuă a organizării 
producției și a muncii. Comuniștii 
au constituit un exemplu în muncă; 
nu de puține ori, în cele două luni, 
ei au lucrat la comenzile cele mai 
dificile și urgente și le-au încheiat 
cu bine. Este o realitate că, în ac
țiunea pentru valorificarea pe un 
plan superior a rezervelor interne de

*
creștere a producției și eficienței _ e- 
conomice, munca poiitico-educativă 
a avut un rol primordial ; totodată 
au fost aplicate numeroase măsuri 
tehnico-organizatorice. Astfel, au

(Continuare în pag. a IlI-a)

Partidul și statul acordă o mare atenție condițiilor de muncă 
și de viață ale femeilor, creării cadrului corespunzător pentru 
ca ele să poată lua parte activă la întreaga viață economică și 
social-politică a țării. Partidul se preocupă și se va preocupa și 
în viitor de promovarea femeilor în societate, în toate domeniile 
de activitate, corespunzător capacității și aptitudinilor lor, de so
luționarea judicioasă a problemelor lor specifice, de întărirea ne
contenită a familiei, ca nucleu de bază al societății socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

în societatea noastră socialistă, fe
meia ocupă un Ioc de cinste, demni
tate. de Înalt respect și prețuire. 1Ce
tățean cu drepturi depline, femeia 
se bucură de condițiile necesare a- 
firmării plenare a personalității, ap
titudinilor și capacității sale creatoa
re. in toate domeniile de activitate. 
Femeia este astăzi un factor activ in 
viata societății — realitate exprimată 
in rezultatele diferitelor sectoare e- 
conomice și social-culturale, in 
care femeile sînt preponderente, ca 
și în creșterea și educarea tinerei 
generații, în întărirea familiei. Des
toinica muncitoare, harnica țărancă, 
iscusita cercetătoare, femeia-inginer, 
femeia-medic, femeia-profesor și, în 
același timp, femeia-soție și mamă, 
în toate aceste ipostaze femeia din 
țara noastră se face’ prețuită și res
pectată.

Ca mamă, femeia a fost din tot
deauna păstrătoarea celor mai fru
moase tradiții, transmițînd copiilor 
frumusețea morală a poporului nos
tru. dragostea de țară, de muncă, de 
cinste și dreptate, bogăția sufletească 
a celor oe muncesc. Nu întîmplător 
unele din cele mai inspirate și mai 
emoționante pagini ale literaturii ro
mâne sînt dedicate chipului marnei^. 
Cu atît mai mult în zilele noastre, 
cînd creștem tînăra generație în spi
ritul înaltei morale izvprîte din trans
formările socialiste, mama consti
tuie unul din principalii educatori 
odată cu primele silabe îi învață per 
copii să-și. iubească fierbinte patria, 
poporul, partidul, insuflindu-le de 
la primii pași dorința puternică de a 
crește drepți și cinstiți, de a-și în
china toate gîndurile și faptele țării, 
viitorului ei comunist.

Partidul nostru acordă o mare im
portantă rolului pe care femeia este 
chemată să-l îndeplinească în toate 
compartimentele vieții sociale. Pro- 
movînd acest spirit, hoiărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie 1973 a 
prevăzut un complex de măsuri me
nite să asigure creșterea rolului fe
meii în viața economică, politică și 
socială a țării. In conformitate cu 
principiile democrației socialiste, 
partidul acționează cu perseverență 
în vederea creării celor mai bune 
condiții de participare activă și efec
tivă a femeilor la conducerea între
gii vieți economice, politice și so
ciale. în Marea Adunare Națională 
— organul suprem al puterii de stat — 
53 dintre deputați sînt femei ; peste 
30 la sută din deputății aleși în con
siliile populare, de asemenea, sînt 
femei. La conducerea multoi? comu
ne. a unor orașe și județe se află 
femei, iar realizările obținute sînt 
tot atîtea demne cărți de vizită ale 
spiritului gospodăresc și ale compe
tentei lor. în importante funcții de 
răspundere ; femeile sînt prezente în 
toate organismele de conducere co
lectivă din întreprinderi și instituții, 
inclusiv în funcția de director — con
tribuția lor la soluționarea proble
melor dezvoltării economice și îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de 
viată bucurîndu-se de o binemerita
tă apreciere.

O realizare eu eare femeile se 
mîndresc este aceea de a lucra ală
turi de bărbați, în mai toate sec
toarele muncii productive : aportul 
lor la. îndeplinirea marilor sarcini 
puse de Congresul al XI-lea al

partidului în fața economiei națio
nale, la traducerea în viață a Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism 
este considerabil, apreciat de în
treaga noastră societate. Calități 
deosebite, afirmate în procesul 
muncii, au făcut ca forța de muncă 
feminină să fie din ce în ce mai 
căutată, îndeosebi în acele ramuri 
industriale unde finețea operațiu
nilor cere mină sigură, îndemina- 
re, răbdare ; are profunde impli
cații sociale faptul că prezența fe
meilor. impune în asemenea ramuri 
moderne de vîrf. purtătoare ale 
progresului tehnic, ca industria 
electrotehnică și electronică.. in
dustria chimică, mecanica fină, pe 
lîngă sectoarele prin tradiție pre
dominant feminine, ca industria 
ușoară sau alimentară. Ca urmare 
directă a aplicării măsurilor pre
conizate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973, procentul femeilor 
care muncesc in industrie a ajuns, 
în 1975, la 35,8 la șută din totalul 
angajaților, iar în agricultură — 
de stat și cooperatistă — 59 la sută, 
în timp ce în Occident femeile sînt 
primele victime ale concedierilor și 
șomajului, in țara noastră certitudi
nile perspectivelor de viitor sînt 
ilustrate de faptul că aceste procente 
vor crește simțitor, ajungînd în ac
tualul cincinal la circa 60 Ia sută din 
totalul personalului nou încadrat în 
industrie.

In sectoare de mare Importanță
(Continuare în pag. a U-a)

Este reconfortant să 
știi că întoreîndu-te in
tr-un anume loc de care 
ești legat de mult vei 
găsi o atmosferă prime
nită, oameni și fenome
ne noi, izbînzi temeinice 
și mereu alte ținte pe 
un drum în urcuș con
tinuu. Chiar dacă te în- 
tîmpină aceiași prieteni, 
vei simți din privirea 
și vorba lor, dintr-o a- 
nume siguranță a miș
cărilor, din perspectiva 
în care atacă o proble
mă sau alta, că aici s-au 
produs schimbări adinei, 
reflectînd, la o scară 
redusă, însăși maturi
zarea societății noastre,

Astfel, intrînd pe 
poarta uzinelor de echi
pament sanitar (URE- 
MOAS), situate în par
tea de vest a Capitalei, 
nu mai trăiesc emoția 
veche în fața unei lumi 
necunoscute, nu mă mai 
simt terorizat de tumul
tul mașinilor, nici de 
misterioasa ordine a 
unui organism compli
cat. Am învățat să des
prind din acest univers 
mecanizat chipul oame
nilor. să deslușesc miș
carea sufletului lor, să 
înțeleg că de fapt lupta 
cu materia este o luptă 
a conștiințelor, o aspi
rație mereu neistovită 
către un ideal etic. Din 
acest punct de vedere, 
al formării unor con
științe noi. socialiste, 
problemele sînt de o di
versitate copleșitoare, e

greu să întocmești o ie
rarhie sau o ordine de 
urgență. Totul este în
semnat. totul este ur
gent.

Cu învoirea gazdelor, 
am dus la cale un co
locviu scurt, o dezbatere

feminitate aparent con
trastantă cu munca se
veră din această uzină, 
ne mărturisește cu mare 
sinceritate că a trecut 
greu pragul dintre școa
lă și producția concretă. 
Cum se poate obține

solidaritate izvorind din 
conștiința unui ideal co
mun. Sigur, Anca Lăză- 
rescu n-a fost liniștită 
și rfu e liniștită nici a- 
cutn. Nu sînt rare nop
țile de nesomn, ne măr
turisește ea, sinceră, nu

In lumina Codului etic, societatea te întreabă: 

CUM TRĂIEȘTI? CUM MUNCEȘTI ?
9 9

Calea împlinirilor, 
calea satisfacțiilor

fulger și am fost fericit 
să observ cum se ivește 
un fir conducător, o idee 
care să echilibreze și 
experiențele, și viziuni
le. și temperamentele. 
Abia de un an și jumă
tate, în această uzină, 
inginerul Anca Lăzăres- 
cu este încă într-un pro
ces de adaptare, fapt 
care o obligă la o veghe 
permanentă, la un efort 
de cunoaștere mai greu 
chiar decît cel din fa
cultate. Figură luminoa
să de adolescent, de o

Reportaj
de Nicolae JIAN5J

autoritatea necesară u- 
nui inginer, cum iși 
poate el impune perso
nalitatea, concepția, spi
ritul novator ? Răspun
sul l-au dat oamenii 
vechi ai uzinei, maiștrii 
și muncitorii comuniști, 
care, au înconjurat-o de 
la început cu stima și 
afecțiunea lor, cu acea

sînt puține telefoanele 
pe care le dă la uzină 
să afle ce s-a petrecut 
după plecarea ei. cum 
merge cutare piesă, cu
tare reper. Este aici nu 
numai o nevoie de li
niște personală, dar și 
altceva, mult mai com
plex și mai nobil : ideea 
solidarității cu sarcinile 
mari ale «uzinei, cu e- 
forturile miilor de oa
meni care lucrează acolo 
într-un context mai 
înalt, cu aspirațiile în
tregii societăți. Că este

așa reiese limpede din 
observația pe care o 
face asupra relațiilor 
dintre oamenii cu care 
lucrează. „Mă șochează, 
în unele împrejurări, 
limbajul nu tocmai ales, 
sau unele aspecte de 
duritate ori ton de co
mandă. Nu cred că nu
mai sensibilitatea mea 
e de vină, sînt convinsă 
că aceasta este cenușa 
unor moravuri vechi, de 
mult ahacronice în orîn- 
duirea noastră. Expe
riența proprie mi-a ară
tat că problemele cele 
mai dificile se pot re
zolva într-o manieră 
calmă, de respect și în
țelegere. Nu indulgență, 
nu nepăsare sau esca
motarea greșelilor, ci 
conștiința câ omul tre
buie cunoscut, ajutat, 
educat, cu stăruință și 
căldură".

In timp ce se rosteau 
aceste vorbe m-am ui
tat la chipul maistrului 
Ionel Dogariu, unul din
tre acele chipuri care 
poartă pecetea unui 
timp lung și greu. Zîm- 
betul ușor care lumina 
obrazul lui slăbuț îmi 
spunea că știe multe 
despre ceea ce pe ro
mânește se cheamă o- 
menie. Povestind cum 
s-a dezvoltat secția lui 
de armături, părea să 
aibă în vedere tocmai
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

O imagine sugestivâ pentru contribuția substanțială a femeilor la 
îndeplinirea și depășirea planului în industrie: O secție a întreprin

derii de aparate electrice de măsurat din Timișoara
Foto : E. Dichiseanu

Angajarea socială 
a scriitorului

Cu cine se mîndrește satul?
într-o duminică cu pomi de chiciură și coline de 

omăt, noul și modernul cămin cultural din Crăciunelu 
de Jos (Alba), împodobit cu macate multicolore și 
ștergare cusute cu arnici, ca o casă românească, a 
invitat la sfat oamenii comunei de la mic la, mare. 
S-au adunat, venind din tradiție, în această „casă 
a sfaturilor" să discute despre oameni și omenie, 
despre muncă și hărnicie în cadrul „r.rl :r.tcrc:c~.tc 
acțiuni politico-educative, 
sugestiv intitulată : „Cu 
cine se mîndrește satul ?“

Frumoase sînt tradițiile 
pe care le moștenește Cră
ciunelu de Jos, datat do
cumentar la ' 
sat ai cărui 
bertății din 
tiva agricolă 
ștească. Unitatea a primit „Ordinul Muncii' 
pentru producția record de sfeclă de zahăr. Viile au 
adus și ele comunei aurul medaliilor. „Peste 90 la 
sută din case au fost construite !n ultimele trei de
cenii", precizează primarul loan Pascu, deschizînd 
sfatul.

Oamenii vorbesc cu degajare, obișhuiți, se pare, cu 
scinteierile blitz-urilor și proiectoarelor cineclubului

cadrul unei interesante

do-
1324, gazdă a

locuitori au fost 
Blajul vecin.

și-a înmulțit de opt ori

lui Eminescu în 1866 
in 1848 pe Cimpia Lt- 
In 12 ani, coopera- 

averea ob- 
clasa 1

M

local, lăudind pe cei mai buni, indemnînd pe alții să 
le urmeze pilda. „Munca este condiția vieții, iar 
răsplata ei, bunăstarea și fericirea noastră" — spune 
cooperatorul loan Mărculet. ; „Să muncești cu cinste 
și să trăiești într-o casă fericită in care rid copiii" -- 
spune, inspirat, cooperatoarea Carolina Baba. „Nu te 
faci de rușine cînd te înveți întîi pe tine", îndeamnă 
bătrinul loan Comșa. „Munca noastră comună este 

izvorul bunăstării. De a- 
ceea, satul se mîndrește cu 
noi, iar noi ne mîndrim cu 
satul" — conchide Martin 
Șurani.

în final au vizionat fil- 
Oamenii sint mai puternici" — realizat de ci

neastul amator prof. Ioan Voicu, directorul căminu
lui cultural, in timpul inundațiilor din iulie 1975, pro
vocate de Tîrnava, care spală marginea satului. Eroii 
filmului, acum spectatori, se revăd smulgind cu te
nacitate griul din nămol și salvînd cu abnegație 
vite și gospodării. Efort hotărît. 
ire. Dragoste de glie, unitate în 
torare...

Cu astfel de oameni se mîndrește
tate — satul. Și țara...

încleștare. Dăru- 
acțiune, intraju-

— pe bună drep-

Ștefan D1NICA în secția montaj general a întreprinderii „Progresul" din Brâila se asambieazâ 
excavatoare destinate șantierelor

Scriitorul român a 
fost dintotdeauna o 
prezență vie în viața 
țării ; a făcut parte 
din trecutul ei, parti
cipă la împlinirea 
prezentului și gîndeș- 
te viitorul. Așa cum 
este adevărat că scrii
torul face istorie, tot 
atît de adevărat este 
și faptul că el nu se 
poate realiza in afa
ra vieții, a frămintă- 
rilor sociale, politice și 
istorice.

..Literatura trebuie 
întîi și întîi și pînă la 
urmă de tot să fie a- 
nimată de o viață în
gropată în temelii", 
scrie Tudor Arghezi. 
Al. Philippide. apărînd 
cărțile lui Livju Re- 
breanu de subțiatica 
viziune a criticilor 
esteți. scrie despre 
„sufletul mulțimii" 
răsfrînt în Ion și Răs
coala. Și același poet 
îl vede pe Ion Barbu, 
cel atît de puțin în
țeles de unii contem
porani. ca pe un „spi
rit veșnic în căutare 
de ceva nou, Om care 
cunoaște lupta gîndu- 
rilor".

Poetul, scriitorul nu 
poate trăi în afara e- 
venimentelor. rupt de 
oameni, de aspirațiile 
lor. Dar reprezentarea 
vieții în arta lui. ra
reori apare empirică, 
documentară. Scriito
rul nu renunță La ex
presia transfigurării, a 
reprezentării raționa
le. afective, la viziu
nea lui artistică, la vo
cea lui de poet sau 
prozator. Eminescu 
determină valoarea o- 
perei literare ca „O- 
glindă de aur" a unui 
popor, „focar al spiri
tului național unde 
concurg toate razele 
din toate direcțiile 
spirituale".

Cunoscute sint subli

mele sinteze umane 
visate de poeți : Drep
tate, Adevăr. Bine, 
Frumusețe. Cunoscute 
și prețuite sînt mai a- 
les, dacă poetul, re- 
compunînd viața și 
comunicînd-o prin arta 
expresiei. realizează 
imaginea dialectică a 
mișcării sentimentelor, 
surprinde gîndurile 
cele mai Intime ale 
societății contempora
ne. Timpul de față — 
mai plin ca oricind de 
evenimente și semnifi
cații — ne solicită și 
mai mult participarea, 
ne angrenează în efor-

Tnsemnări de
Violeta 

ZAMFIRESCU

tul unanim creator al 
unui întreg popor. Lu
crarea noastră acțio
nează asupra con
științei socialiste, asu
pra felului cum se re
flectă, în profunzimea 
ei și în ansamblu, cele 
mai noi concepții ști
ințifice despre lume și 
societate, asupra felu
lui cum se afirmă 
conștiința omului so
cialist în lume, prin 
atitudini etice și este
tice. Cercetînd va
loarea propriului ori
zont etic și estetic, 
gindindu-și propriile 
puteri, propria contri
buție socială și va
loarea expresiei speci
fice artei lui. scriito
rul propune omului 
însuși întrebările lu
mii actuale, îi solici
tă participarea la re
zolvarea lor.

Angajarea noastră 
tine, în primul rînd, 
de acțiunea scrisului 
nostru asupra cititoru
lui, a ascultătorului.

Privirea poetului aple
cată asupra relații
lor om-societate-viață- 
poezie realizează co
municarea la altitudi
nea cunoștințelor, rea
lizează viziunea pro
iectării în viitor, prin 
artă, a înaltei manifes
tări omenești de azi și 
de miine. Glasul poe
tului vibrează în pro
funzime și în totalita
tea ideii artistice, de 
cunoaștere, de înțele
gere a legilor dezvol
tării naturii omului și 
ale dezvoltării lui so
ciale, vibrează de vi
ziune. Filozofia lui 
dialectică marxist-le- 
ninistă reflectă, de 
fapt, propria atitudine 
și viață, reflectă pro
pria participare la 
ideologia vizionară a- 
supra lumii, a societă
ții și omului, încît 
prezența concretă a 
poetului în activități 
de partid, de stat, în 
organizații de masă și 
obștești este o necesi
tate atît pentru socie
tate, cît și pentru ta
lent. Această partici
pare lărgește sfera 
cunoașterii, descoperă 
talentului noi orizon
turi, îi adîncește în
trebările. îi dă răs
punsuri clare. îi acti
vizează spiritul.

înalta politică edu
cativă și culturală a 
Partidului ■ Comunist 
Român este un în
demn pentru toți poe
ții să cînte ce e mai 
înălțător în viata 
noastră. Talentul nu 
are drept la somn, ori 
ușuratică zbenguire 
numai, ci impune 
străduirea spre atinge
rea culmilor artistice. 
Substanța expresiei șl 
strălucirii poeziei noas
tre sînt cele mal te
meinice argumente ala 
contribuției noastre la 
înflorirea patriei.
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FAPTUL

De 8 Martie 
„Mărțișorul" 
hărniciei

„Mămuță de Ia Brăila I Iți 
scrie carte copila / Și-ți trimite | 
veste mare / C-a-nvățat și-i țe
sătoare / Și-a țesut din fir de I 
dor / Cel mai mindru mărți
șor / De 8 Martie să-ți vie /Cu * 
urări de bucurie..." ,

Am reprodus citeva din stihu
rile trimise pe adresa rubricii I 
noastre de către Ilinca Negrea, . 
domiciliată in căminul de fete I 
de pe Calea Buziașului din Ti- | 
mișoara. Stihurile sint însoțite 
de următoarea rugăminte: „Tare I 
mult aș vrea să dați la ziar I 
citeva din rindurile melț cu o- • 
cazia zilei de 8 Martie, Ziua ■ 
femeii, care pentru mămuța I 
mea de la Brăila coincide și cu | 
împlinirea a 70 de ani de viață 
închinată muncii și omeniei. Aș I 
vrea să știe că nici fata ei n-o I 
face de rușine, că mi-e tare • 
dragă meseria de țesătoare și, ■ 
pentru că lucrez în Banat, 
am sâ hărnicesc să ajung și | 
«fruncea»".

„Am și eu I 
cui zice tată" |

Din localitatea Albești, ju- I 
dețul Mureș, am primit o emo
ționantă scrisoare semnată de I 
Elena Hegbeli : „Despărțită în . 
împrejurări vitrege de tatăl 
meu, incă de pe cînd eram | 
de-o șchioapă, am tot nădăjduit 
că, odată și odată, nu se poate j 
să nu ne întilnim. Dar anii au ; 
trecut, unul după altul, eu am I 
ajuns acum să număr cu... >
patru, și tot nu reușeam să dau | 
de urma tatălui. Am mai făcut f 
o încercare, printr-o scrisoare * 1 
adresată Inspectoratului Gene- ■ 
ral al Miliției. Idee inspira- f 
tă : după o vreme, poștașul ■ 
mi-a adus un plic și, în > 
plic, ce să vezi ? O scrisoa- I 
re semnată chiar de... tatăl meu, 
scrisoare însoțită de două foto
grafii. Imediat, împreună cu | 
soțul meu m-am dus la Bucu
rești, (Bd. Tudor Vladimirescu ■ 
72), unde — după atîta amar de . 
vreme — ne-am întîlnit. Vă rog I 
să-mi permiteți să aduc și pe | 
această cale cele mai călduroa- 
se mulțumiri lucrătorilor de mi
liție, îndeosebi celor din Capi
tală, pentru strădania depusă * 
de a mi-1 regăsi pe cel căruia I 
i-am spus. — pentru prima oară 
in cei 40 de ani — tată".

• în pregătirea Congresului e- 
ducației politice și al culturii, la 
Institutul de mine din Petroșani, 
precum și la casele de cultură din 
Petroșani și Deva a avut loc, în 5 
și 6 martie 1976. un dialog-dezba- 
tere, in cadrul acțiunii .,Tribuna; 
ideilor", pe. tema : „Marxismul — 
centru de referință in gindirea so- 
cial-politică, filozofică și economică 
contemporană". Au participat peste
1 000 de studenți, ingineri, econo
miști, cadre de conducere și alți 
oameni ai muncii. Simpozioane pe 
tema : „Programul P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism — carta 
ridicării patriei pe noi culmi de 
civilizație și bunăstare", însoțite 
de programe artistice, montaje li- 
terar-muzicale și spectacole tea
trale prezentate de formațiile de 
amatori ai căminelor culturale, au 
avut loc la Băcia, Petreni. Totia și 
în multe alte sate din județul Hu
nedoara. • în organizarea comi
tetului județean pentru; cultură și 
educație socialistă și a teatrului 
dramatic din localitate, la Con
stanța se desfășoară între 7 si 
13 martie o săptămină dedicată 
teatrului românesc contemporan. 
Cu acest prilej, teatrul constănțean, 
precum si teatrele bucurestene 
„Lucia Sturdza Bulandra". „Not- 
tara". „Teatrul de Comedie". „Tea- 
tul Mic" și „Teatrul Național" vor 
prezenta o gală de spectacole cu 
piese românești contemporane a- 
flate în repertoriu. în încheierea 
acestei manifestări va avea loc un 
colocviu pe tema „Programul sta
giunii estivale și rolul său educa
tiv", în cadrul căruia sînt invitați 
să-și spună părerea directorii uni
tăților artistice din întreaga tară, 
care prezintă spectacole vara pe li
toral, critici dramatici, spectatori 
etc. • La cinematograful „Tinere
tului" din municipiul Arad a fost 
organizată săptămină filmului ro
mânesc cu tema „Personalitatea 
complexă a constructorului socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate". La clubul întreprinderii tex

Bravo! 31.

în aceeași zi, poșta ne-a adus 
două scrisori din două colțuri 
de țară. Amindouă istorisesc 
două fapte identice :

In drum spre școală, eleva 
Șerban Maria, de la școala ge
nerală din Șuiei, județul Argeș, 
a găsit un ceas de mină. L-a 
dus imediat la cancelarie, intru 
căutarea păgubașului.

Mergind spre școala, generală 
din noul cartier Platoul romani
lor, din Alba Iulia, trei școlă
rițe — Steluța Chiș, Sterparu 
Marcela și Morea Marinela — 
au găsit un ceas de mină. 
Imediat, toate trei s-au dus și 
l-au predat la sediul miliției 
municipiului, intru căutarea pă
gubașului.

...Două fapte identice, două 
note de 10 și o singură urare : 
să meargă și învățătura 
ceasul !

ca

de

La început 
au fost 55 
de garoafe

La început au fost 55 
flori. 55 de garoafe roșii. Ci.te 
o floare pentru fiecare din cei 
55 de ani ai inginerei Sofia 
Duca, de la întreprinderea 
„Textila" din Galați. Flori ofe
rite cu drag de cei alături, de 
care a lucrat ani și ani la rînd. 
Apoi, numărul florilor nu s-a 
mai putut socoti. Fiecare lucră
toarei! i-a adus cite o floare. 
Multe din ele au învățat mese
rie — și nu numai meserie — 
de la inginera care ieșea la pen
sie, înconjurată de zîmbete și 
flori. Flori cu mulți ani și să
nătate !

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;
BACĂU. Sub genericul „Ecotehni- 

ca-Bacău ’76“, a fost inaugurată o 
amplă acțiune de propagandă tehni- 
co-economică inițiată de Consi
liul județean al sindicatelor și Ca
binetul pentru probleme de organi
zare științifică a producției și a 
muncii. Aliată Ia cea de-a 7-a ediție, 
„Ecotehnica" își propune să reiă pe 
un plan superior acțiunile din anii 
trecuți privind organizarea științifi
că a producției, perfecționarea con
ducerii economiei, cercetarea științi
fică, prezentarea unor tehnologii 
moderne de fabricație etc. în acest 
scop, sînt programate in centrele 
muncitorești din județ aproape 400 
de simpozioane, schimburi de expe
riență, consfătuiri, sesiuni de comu
nicări științifice, dezbateri pe teme 
specifice fiecărei întreprinderi in
dustriale. Noua ediție a „Ecotehnicii" 
băcăuane a debutat cu un simpozion 
pe tema „Implicațiile economico-so- 
ciale ale revoluției tehnico-științifice 
din țara noastră în actualul cinci
nal", susținut de specialiști și cadre 
didactice de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu". (Gh. Baltă).

PRAHOVA. La Ploiești, din ini
țiativa Comitetului județean Praho
va al U.T.C. și a Consiliului jude
țean al sindicatelor, s-a organizat o 
consfătuire a tinerilor inovatori și 
inventatori din unitățile industriale 
ale județului. Aici s-au luat în dis
cuție probleme privind acțiunea de 
reducere a importurilor de mașini- 
unelte. responsabilitatea, inițiati
va, pasiunea. în munca de creație, 
folosirea mai bună a tinerelor talen
te în activitatea de cercetare. S-au 
desprins utile învățăminte pentru 
dezvoltarea și mai mult în viitor a 
mișcării inovatorilor și inventatori
lor în rîndul tineretului prahovean. 
Cu acest prilej, a avut loc și festi
vitatea de înmînare a unor diplome 
de onoare ale Comitetului județean 
al U.T.C. pentru activitate deose
bită în domeniul creației tehnice. 
(Const. Căprarul.

ALBA. Rețeaua de unități a coo
perației de consum din județ se ex
tinde și se modernizează, prin con
struirea unor noi magazine să
tești. în comuna Baia de Arieș se 
ridică un microcomplex comercial 
care cuprinde unități de desfacere 
a produselor alimentare, a articole
lor de menaj, chimicale, librărie-pa- 
petărie. Un complex comercial cu o 
suprafață de I 000 mp se va da în

Femeilor, de ziua lor
(Urmare din pag. I)
socială, cum sint învățămîntul, cul
tura, ocrotirea sănătății, prestările 
de servicii, comerțul, aportul femei
lor la organizarea și conducerea 
activității este preponderent. Me- 
rită a fi cunoscute citeva cifre sin
tetice, profund semnificative : ast
fel. 72.1 la sută din totalul celor 
care veghează la îngrijirea sănătă
ții populației sînt femei : în învă- 
țămînt. cultură și artă — ,63 la sută 
din angajați sînt femei : în circu
lația mărfurilor, procentul a cres
cut de la . 50,8 la sută, în 1973, la 
53,9 la sută, în 1975 etc.

Prezența femeii în viata socie
tății este marcată și de munca 
plină de dăruire și devotament a 
activistelor pe tărim obștesc — 
în cadrul organizațiilor de partid, 
ca și al diferitelor organizații ob
ștești, al mișcării de femei, în sin
dicate. in organizațiile de tineret, 
la locul de muncă sau în cartierul 
în care locuiesc — care-si pun 
timoul șf priceperea în sluiba co
lectivității. pentru rezolvarea unor 
probleme de larg interes.

La rîndul ei. societatea noastră 
socialistă face tot ce-i stă în pu
tință pentru a sprijini femeia să 
îmbine armonios îndatoririle profe
sionale cu acelea de soție si mamă. 
Datorită investițiilor considerabile 
de la buget, în anii cincinalului 
trecut s-au construit numeroase 
lăcașuri in care mamele angajate 
au posibilitatea să-și lase copiii. 
Astfel, misiunea de mamă este 
mult ușurată de existența a- 
cestor unități în care copiii primesc 
îngrijire și educație din partea 
unui personal calificat. Legislația 
muncii ocrotește feme.ia-mamă : 
asigură concediu de maternitate 
plătit ; snrijină mamele care nasc 
mulți copii, acordînd o indemniza
ție de 1 000 lei pentru fiecare copil 
încenînd cu al treilea. / Alocația 
medie pentru copii a crescut cu 36 
la sută față de 1970. ajungind pînă 
la 165 lei lunar. Comerțul, serviciile 
publice se dovedesc și ele tot mai 
receptive față de nevoia femeii de 
a economisi din orele afectate tre
burilor casnice, industria producă
toare de bunuri și-a diversificat 
producția destinată gospodăriei, 
căminului.

Toate aceste^ constituie dovezi 

folosință în comuna Șugag. în co
munele Cîlnic, Lopadea Nouă și 
Gîrbova se'construiesc noi magazine 
sătești. (Ștefan Dinică).

MARAMUREȘ. în căutarea de noi 
forme prin care cartea social-politi- 
că, beletristică, de știință și artă să 
se afle cît mai aproape de cumpă
rători, centrul de librării din Baia 
Mare a deschis o nouă unitate (Piața 
Păcii 11) specializată în difuzarea 
cărții la locul de muncă, prin siste
mul standurilor și al „Carnetului 
cumpărătorului". Datorită înlesnirilor 
pe care le oferă — o bună aprovi
zionare cu noutăți, operativitate în 
servire, plata în rate lunare — noua 
librărie și-a asigurat încă de la în
ceput 108 standuri în 
și instituții cu 
(Gheorghe Susa).

întreprinderi 
de abonați.mii

SALAJ. De la începutul anului și 
pînă în prezent, lucrătorii ogoarelor 
au transportat pe cîmp 164 000 tone 
îngrășăminte naturale. în același 
timp, au .administrat în sol 6 100 tone 
amendamente. Fruntașe la aceste lu
crări sînt cooperativele agricole de 
producție din Crasna, Buciumi, So- 
meș-Odorhei. Ileanda și Hida. Fer
tilizarea și amendarea solului conti
nuă. Se transportă importante can
tități de îngrășăminte naturale și 
din gospodăriile populației. (Gh. 
Rusu).

IALOMIȚA. în comuna Gheorghe 
Lazăr din județul Ialomița a fost 
dată în folosință, pentru copiii coo
peratorilor din localitate, o creșă- 
grădiniță cu 200 de locuri. La ridi
carea acestui edificiu au contribuit 
și părinții copiilor, care au desfășu
rat acțiuni voluntar patriotice în va
loare de circa 200 000 lei (Aurel 
David).

GORJ. în localitatea Turceni 
(Gorj), pe teritoriul căreia se înalță, 
un mare obiectiv termoenergetic. a 
fost dată în folosință o fabrică de 
pîine. Dotată cu utilaje moderne, 
noua fabrică a cooperației de con
sum este, destinată , aprovizionării 
platformei industriale și a localități
lor din zonă cu diferite sortimente 
de panificație în stare proaspătă. 
Intrarea în funcțiune a acestui o- 
biectiv contribuie la economisirea 
unor importante fonduri cheltuite, 
pînă acum cu transportul produselor, 
de panificație de la Tg. Jiu in zona 
Turceni. (Dumitru Prună).

concrete ale preocupării constante 
a organelor de partid si de stat, a 
întreprinderilor și instituțiilor de a 
crea femeilor condiții de muncă și 
de viață tot mai bune.

Ridicarea pe un plan superior a 
rolului femeii în societate nu este 
însă un proces încheiat. In lumina 
hotărîrii Plenarei C.C. din iunie 
1973 mâi sînt încă multe de făcut 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a femeilor — condiție 
indispensabilă creșterii ponderii.... 
lor în viata unor sectoare de acti- . 
vitațe social-gconomică sau ob
ștească și. mai ales. în conducerea » 
acestor activități. După cum hlăi~î 
sînt de învins și unele prejudecăți 
care mai împiedică afirmarea ce
lor mai capabile și destoinice fe
mei. Promovarea femeii , este, de 
aceea, o problemă a însuși proce
sului de făurire a unei conștiințe 
noi, a însăși înfăptuirii consecvente 
a principiilor de etică și echitate 
socialistă. Manifestind deplină 
încredere în capacitățile crea
toare ale femeilor.. este ne
cesar ca ministerele, centralele 
industriale, forurile centrale și 
locale să analizeze. 1 cu toată 
atenția, modul în care îndeplinesc 
sarcinile ce le revin din progra
mul de măsuri elaborat în, urma 
hotărîrii Plenarei C:C. al P.C.R. 
din iunie, 1973. în acest sens, 6 im
portantă hotărîtoare are urmărirea 
sistematică, permanentă de către 
organele și organizațiile de partid 
a modului în care prevederile ho
tărîrii sînt traduse în viată, pentru 
sporirea continuă a contribuției pe 
care femeile, adică peste jumătate 
din populația tării, o aduc la pro
gresul neîntrerupt al societății 
noastre.

Pentru efortul pe care-1 depun zl 
de zi. în rîndul întregului popor — 
în întreprinderi, pe ogoare, în labo
ratoarele de cercetări sau la cate
dră, în serviciile publice, la căpă- 
tiiul bolnavilor și în familie — as
tăzi. în ajun de 8 Martie, adresăm 
tuturor femeilor țării cuvinte calde 
de prețuire și stimă. Ele merită 
toată dragostea și recunoștința celor 
din jur, omagiul partidului și în
tregului popor fiind, desigur, cea 
mai frumoasă floare dintre toate 
florile ce li se pol dărui în aceas
tă zi.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a priniit din partea mi
nistrului afacerilor externe și coo
perării din Republica Niger, căpitan 
Moumouni Djermakoye Adamou, un 
mesaj de mulțumire pentru felicită
rile adresate cu ocazia reinvestirii 
sale in funcție.

*
Sîmbătă a părăsit definitiv țara 

noastră Eduardo Varas Videla, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii' Chile la Bucu
rești.

★
Sîmbătă au început lucrările celei 

de-a XIII-a Conferințe naționale a 
cercurilor științifice studențești la 
Brașov, Tg. Mureș și București, pen
tru învățămîntul tehnic, medical și, 
respectiv, artistic. Participă studenți, 
cadre didactice și numeroși invitați 

■ — specialiști, tineri muncitori, 
elevi.

A apărut broșura:

„Admiterea 
în învățămîntul 
superior —1976“
Broșura prezintă rețeaua institu

țiilor de învățămînt superior din în
treaga țară, precum și amănunte 
despre organizarea și desfășurarea 
concursului, care,, pentru toate for
mele de învățămînt (zi, seral și fără 
frecvență), va începe la 10 iulie. 
Pentru specializările la care con
cursul se desfășoară în două etape, 
acesta va începe la 4 iulie.

în broșură sînt cuprinse, de ase
menea, o serie de amănunte de larg 
interes privind înscrierea Ia con
cursul de admitere și desfășurarea 
acestuia. (Agerpres)

• SPORT • SPORT O SPORT O SPORT

gimnastică: Nadia Comăneci - nota 10
la trei

MUNCHEN 8 (Agerpres). — Re
venind din turneul efectuat în Ca
nada și S.U.A.. formația feminină 
de gimnastică a României evoluează

În citeva rînduri
HOCHEI PE GHEAȚA

La București și Ploiești au în
ceput ieri după-amiază întrecerile 
Campionatului european de hochei 
pe gheață (grupa B) pentru juniori, 
la care participă selecționate din 
nouă țări.

Pe patinoarul „23 August" din Ca- 
, pitală; reprezentativa României a in- 

trecut echipa Spapiei cu scorul de 
12-2 (3-0, 8-1. 1-1).

Partida disputată la Ploiești intre 
selecționatele Iugoslaviei și Dane
marcei s-a încheiat cu scorul de 9—0 
(2—0, 6—0. 1—0), în favoarea hocheiș- 
tilor iugoslavi.

TENIS
Finala probei de simplu din ca

drul turneului feminin de tenis pen
tru „Cupa 8 Martie" se va disputa 
astăzi, cu începere de la, ora 14,00, 
între jucătoarele Elena Trifu (Steaua)- 
și ludit Dibar — Gohn (Dinamo 
Brașov).

TIR
In cadrul competiției de tir dotate 

cu „Cupa 8 Martie", care a început 
ieri la poligonul .,Dinamo" din Ca
pitală, țintașa Veronica Tripșa (Di
namo) a cîștigat proba . de armă 
standard — 60 focuri cu rezultatul 
de 591 puncte. în proba de pistol 
standard — 60 focuri, victoria a re
venit Anei Ciobanu (Dinamo), cu 
571 puncte.

RUGBI
în partida inaugurală a returului 

campionatului diviziei A la rugbi, 
disputată ieri pe stadionul „Steaua" 
din Capitală, echipa Steaua a între
cut cu scorul de 40—0 (22—0) for
mația Gloria.

HALTERE
în ziua a doua a „Cupei Dunării" 

la haltere, câre se desfășoară la Ga
lați, o comportare remarcabilă a avut 
tînărul halterofil român Dragomir 
Cioroslan (în vîrstă . de 21 de ani), 
care a terminat învingător la catego
ria semimijlocie, stabilind trei noi re
corduri naționale : 315 kg la totalul 
celor două stiluri ; 137,500 kg la
„smuls" și 177,500 kg la „aruncat".

LA ÎNTREPRINDEREA

DE GEAMURI DIN BUZĂU

PRODUCȚIE SPORITĂ. 
OE ÎNALTĂ CALITATE
Nomenclatorul produselor aflate 

în fabricație curentă în secțiile și 
atelierele întreprinderii de gea
muri din Buzău s-a îmbogățit cu 
numeroase repere ce și-au găsit 
utilizare în cele mai diferite ra
muri de activitate. Eforturile stă
ruitoare ale specialiștilor unității 
pe linia diversificării produselor 
derivate din prelucrarea geamului 
— tras sau laminat — au fost me
reu încununate de succes, iar cali
tatea ridicată a produselor a con
solidat continuu prestigiul între
prinderii. atît în țară, cît și peste 
hotare. în ultima vreme, evantaiul 
geamurilor de mari dimensiuni rea
lizate prin șlefuire-polizare din

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 1Z) martie. în țară : Vreme relativ 
rece la început, apoi în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în. vestul și nordul țării, 
unde vor cădea precipitații slabe lo
cale. în rest, precipitații izolate. Vînt 
în general slab, cu intensificări în zo
na de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 9 și plus 1 
grad, izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar maximele vor oscila între zero și 
10 grade, izolat mai ridicate. Ceață lo
cală. în București : Vreme în curs de 
încălzire ușoară. Cerul va, fi variabil, 
favorabil precipitațiilor slabe la înce
putul intervalului. Vînt potrivit.

exerciții
la Russelheim în compania repre
zentativei R.F. Germania. După 
desfășurarea •exercițiilor impuse, sco
rul este 195,55—194,30 puncte în far 
voarea gimnastelor românce. O mare 
impresie a lăsat publicului spectator 
campioana Europei, Nadia Comăneci, 
care a primit nota 10 la trei exer
ciții 1

bandă de geam laminat a fost lăr- 
git. Realizări importante a obtinut 
.colectivul secției piese presate, 
unde se fabrică, în diferite nuanțe

t V
DUMINICA, 7 MARTIE

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte — emisiune pentru 

pionieri.
9.35 Film serial pentru copii : Daktari.

10,00 Viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,55 Film serial : „Ascensiunea omu- 

lui“ (ultimul episod).
16,00 Fotbal : Steaua — F.C.M. Reșița. 

Transmisiune directă de la stadio
nul ,,Steaua“ din Capitală.

17.45 Cel mai bun continuă !
18.45 „Maestra și ucenicele ei“.
19,05 Micul ecran... pentru cei mici !
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt : Ca

lafat — 1877.
20,25 Film artistic : „Lăcustele". O pro

ducție a studiourilor americane. 
Premieră pe țară.

21.35 Mozaic muzical-coregrafic.
22,00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00-11,30 Matineu simfonic. Concertul 
filarmonicii „George Enescu".

20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Heckle șl
Jeckle — film de desene animate.

20,20 Ora melomanului.

tile U.T.A. se desfășoară faza mu
nicipală a concursului brigăzilor 
artistice de agitație, organizată de 
Consiliul municipal Arad al sindi
catelor. • Agendă argeșeană. 
Creatori de artă din județul Ar
geș (ceramiști, cioplitori in lemn, 
țesătoare și cusătorese), împreună 
cu specialiștii de la Institutul de 
cercetări tehnologice și dialectolo- 
gice din București, au avut la Pi
tești o consfătuire pe tema lărgirii 
gamei de produse și respectării 
autenticității locale. „Știința și 
tehnica in acțiune — Argeș ’76“ — 
este titlul unei broșuri editate la 
Pitești și in care sint menționate

jjf.. ......... . • ............ , . . ........
CARNET CULTURAL

principalele manifestări tehnico- 
științifice. olimpiade și concursuri 
pe meserii, ce sc vor organiza in 
județ, în perioada următoare. O 
„săptămină culturală" se desfă
șoară la cele 4 cămine din comuna 
Buzoiești ; sînt programate simpo
zioane. întîlniri cu brigăzi științi
fice, spectacole artistice pe teme 
ca : sistematizarea comunei, con
tribuția femeilor la viata econo
mică și socială, rolul școlii ca prin
cipal factor de cultură și civilizație. 
• „Porțile de Fier — porțile cînte- 
eului dunărean" — sub acest gene
ric, timp de trei zile, la Orșova 
s-a desfășurat prima ediție a unui 
festival de muzică populară orga
nizat de consiliul județean al sin
dicatelor. în complexul manifestări
lor ce se desfășoară în pregătirea 
Congresului educației politice și al 
culturii. Au participat inteuDreți de 
muzică populară din 18 județe ale 
tării. „Omagiu muncii și fruntași
lor" este tema unei suite de ma
nifestări cultural-educative — con
sfătuiri, simpozioane, dezbateri pe 
teme tehnico-profesionale. con
cursuri. recitaluri de poezie patrio
tică. spectacole artistice — care are 
loc în județul Mehedinți. • Expo
ziții. Un grup de cinci pictori oră- 

coloristice, cărămizi din sticlă cu 
goluri, întrebuințate cu succes în 
construcțiile civile și industriale. 
(Mihai Bâzu).

21.20 Arta plastică : Pași spre Brâncușl. 
21,40 Film serial : Kojak.

LUNI, 8 MARTIE
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune In limba maghiară.
19,05 Damasc. Film documentar.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Omagiu. Emisiune dedicată fe

meii timpului nostru.
20.25 Laudă vouă, femei ale acestui pă

mînt însorit ! Emisiune llterar- 
muzical-coregraflcă.

20,55 Colocvii contemporane.
21.20 Roman-foileton : ..Forsyte Saga". ' 

Episodul XI — „Pînza de păian
jen".

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Portret sentimental. Reportaj TV.
17.25 Cîntece șl jocuri populare româ

nești.
17,50 Film artistic : „Renul alb". Pro

ducție a studiourilor finlandeze. 
Premieră TV.

19,00 Pleacă iarna albă. Album coral.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : Daktari.
20.25 Biblioteca pentru toți.
21.10 Telex.
21,15 Tinerețea unei tinere industrii. 

Reportaj despre condițiile de mun
că și de viață pe platforma in
dustrială Pipera.

21,35 Bulgaria cunoscută și necunoscu
tă. O producție a Televiziunii bul
gare.

22,05 Seară de romanțe.

deni — Coriolan Hora. loan Kris- 
tofi, Roman Mottl. Francois Pamfil 
și Aurel Pop — prezintă publicului 
din Zalău, în sala de expoziții a 
Casei orășenești de cultură, pei
saje, naturi statice și portrete. La 
mtizeul județean din Slobozia a 
avut loc vernisajul expoziției pic
torului Emil Ciocoiu, profesor in 
comuna , Lehliu-Gară. în sălile de 
expoziție „Alfa" și „Forum" ale Ga
leriilor de artă din Arad s-au des
chis două expoziții : una de artă 
populară din județul Arad, organi
zată de comitetul municipal al fe
meilor și închinată zilei de 8 
Martie, iar cealaltă cuprinzînd 
lucrări de sculptură ale creatorului 
arădean loan Tolan. O expoziție 
Închinată zilei de 8 Martie a fost 
deschisă în sala „Arta" din Cimpu- 
lung Muscel, cuprinzînd lucrări de 
artă realizate de pictorițele locale. 
Un nou vernisaj și în sala „Me- 
topa" din Pitești-: expoziția „Fi
guri de eroi uteciști". • „Itinerar 
cultural brăilean", manifestare de 
amploare inițiată de comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă în colaborare cu toti factorii 
educaționali, a demarat, în toate 
căminele culturale ale județului 
cu sărbătorirea „Fruntașilor recol
telor bogate". Tot în acest cadru 
au fost prezentate experiențe reu
șite în organizarea și desfășurarea 
activității cultural-educative de 
masă. în lumina Programului ideo
logic al partidului, a Codului eticii 
socialiste. Au fost programate, de 
asemenea, dezbateri, consfătuiri, 
sesiuni de comunicări, simpozioane, 
mese rotunde, întîlniri ale localni
cilor cu personalități ale vieții 
științifice și cultural-artistice ro
mânești. La suita de spectacole in
cluse în programul Itinerarului o 
contribuție rodnică aduc teatrul 
municipal „Maria Filotti". teatrul 
de păpuși, formații artistice de a- 
matori locale, precum și formații 
profesioniste și soliști din diferite 
centre culturale ale tării.

Corespondenții „Scînteil"

Cititorii l-au 
readus acasă

In rubrica noastră din 20 fe
bruarie, inseram scrisoarea șefu
lui postului de miliție din 
Vidra-Ilfov, in care se istorisea 
„cu mâhnire 
inimă"
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și stringere de 
........ cum un cetățean din 
localitate își părăsise familia, 
plecînd din vara trecută, fără 
adresă, cu o femeie, alta decit 
mama celor doi copii ai săi, 
amindoi minori...

După apariția faptului divers, 
ne-au scris numeroși cit11—! 
care și-au oferit imediat, 
generozitate, 
cei doi copii 
primindu-și 
înfia. Pavel 
ticeni, str. 
ne scrie : „< 
aceasta tristă, mi-a 
pling și m-am gîndit că_ și eu, 
la o răspintie în viață, era 
gata-gata să-mi părăsesc soția 
și pe cei doi copii, dar m-am 
trezit la timp și am rămas 
acasă și — ce sd vă spun ? — 
mă simt tare bine. Ca acasă. 
Poate că și omul din Vidra o 
sd se întoarcă. Pină nu e prea 
tîrziu".

P.S. Poșta de ieri ne-a adus 
o nouă veste din comuna Vidra, 
de la același autor al sesizării 
din 20 februarie : „Vă informăm 
că eroul tristei intimplări a fost 
găsit, cu ajutorul cititorilor, și 
s-a întors in mijlocul familiei, 
la copiii lui".

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

Martorii s-au 
trezit la timp

numeroși cititori 
cu 

pentru 
unii ex- 
de a-i 
din Făl- 
Iancu 4,

ajutorul
i părăsiți, 

dorința 
Apetrea 
Avram

.Citind întimplarea 
venit să
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ciu ? Că doar și eu te-oi ține minte...

— Știu și eu 7 Dacă...
— Nici un dacă, n-ai grijă. Am mai vor

bit cu cineva. Zici și tu la fel, cum îți 
spun eu, și gata.

...Cu cîtva timp în urmă. Ion Vasile din 
Blejoi conducea un tractor prin orașul 
Găești. Fiind însă în stare de ebrietate, 
tractoristul a avut de-a face cu miliția. Și 
ajungînd dosarul în fața instanței s-a gîn
dit să iasă basma curată cu ajutorul unor 
amici ; „sfătuiți". in felul de mai sus, să 
declare că el n-ar fi băut înainte, ci... după 
ce s-a dat jos de pe tractor. Ceea ce, de 
altfel, au și declarat cei doi : Ștefan Con- 
stantinescu și Sandu Nicolae,

La verificarea faptelor, a probelor, min
ciuna a ieșit — cum era și inevitabil — la 
iveală. Drept pentru care Ion Vasile nu nu
mai că n-a putut evita sancțiunea legii 
pentru cohducerea tractorului în stare de 
ebrietate, dar și-a încărcat cazierul cu încă 
o infracțiune : instigare la mărturie min
cinoasă. Și va avea de ispășit o condam
nare de doi ani închisoare.

Scăpați ca prin urechile acului de pe
deapsă fiindcă au apucat să se dezică la 
vreme, amicii cugetă acum la cît de scurte 
sînt picioarele minciunii.

Marile speranțe 
de la „Mica 
publicitate"

Motto :
„Domn singur, inginer, ofer locuință 
contra menaj ușor. Central. Aștept 
provincia".

„Așa cum v-am spus în scrisoarea ante
rioară, am 25 de ani, pe lingă asta sper să 
nu aveți nimic de obiectat faptului că nu 
sînt căsătorită, dar nici n-am fost niciodată. 
Am totuși certitudinea că nu vă deran
jează acest lucru. Să nu vă treacă prin 
gînd că sînt urită. Nu. Sint chiar drăguță. 
Sint șatenă, nici prea înaltă, dar nici prea 
scundă, ochii căprui și mari, nasul cîrn și 
cam atît. Restul veți constata personal. Un 
alt lucru la fel de important (după mine) 
sînt studiile. Nu știu dacă nu vă deran
jează inferioritatea studiilor mele !! Mă 
refer la faptul că d-voastră sinteți inginer, 
iar eu o ființă simplă, doar cd liceu. Pe 
mine nu m-ar deranja cu nimic dacă con
siderați a corespunde doleanțelor dv., iar 
hotărîrea va fi decisivă. Acest lucru nu se 
poate insă hotărî prin scrisori. Să știți că 
am procedat așa, am recurs la mica publi
citate, numai pentru faptul că vreau să e- 
vadez din acest oraș unde nu poți să-ți în
deplinești visele"... x

Cititorii sînt, desigur, curioși să afle cită 
fericire a găsit autoarea scrisorii de mai 
sus evadind întru împlinirea grabnică a vi

selor pe urma unui anunț de trei rînduri. 
Dar, vai, înșelător mirajul, crudă dezamă
girea ! ...Marile iluzii s-au spulberat 
intr-un proces. Fiindcă, lăsînd baltă mena
jul distinsului personaj sexagenar, fata a 
fost dată în judecată. Pe motiv că i-ar fi 
luat mai multe lucruri, între care 4 pache
te de lame, o foarfecă, 4 batiste...

P.S. Hotărîrea instanței : achitarea. în- 
trucît fapta n-a putut fi dovedită. O pre
cizare și cu privire la destinul fetei : din 
fericire, a găsit drumul firesc. A urmat o 
școală postliceală și acum lucrează pe un 
șantier. învățind astfel cuib se împlinesc 
cu adevărat visele și cum se ciștigă demni
tatea : prin muncă.

L-au „aranjat"... 
aranjamentele

Despre Stelian Călineațâ, tratamentist 
termic la „Electromagnetica", se dusese 
vestea că ar fi un maestru ...nu. nu în me
serie, ci in „aranjamente" și „combinații". 
Cum avea cineva o problemă, cum apărea 
Călineațâ oferindu-se să i-o rezolve cu a- 
jutorul unor „cunoștințe influente". Bine
înțeles, era nevoie și de cite o mică „aten
ție" — nu, nu pentru el ; el o face așa. 
omenește — pentru pretinsele cunoștințe 
influente :

— Știi, face impresie să-i pot oferi din 
partea dumitale un pachet de țigări străine 
sau o sticluță fină...

Deși folosea „recuzita" escrocului, „teh
nica" rămînea totuși cea a micii ciupeli. 

își închipuia că va fi mai greu de dibuit... 
Dar n-a fost decit o iluzie, la fel de falsă 
ca și altele opt anterioare, soldate cu tot 
atitea condamnări (pentru șantaj. înșelă
ciune etc.). Și, bineînțeles, a urmat și a 
noua : un an și șase luni închisoare. Pentru 
trafic de influență. Altfel spus, aranja
mentele l-au „aranjat" pe Călineață...

După ora 
închiderii...

Localul „Căpșunica" din Curtea de Argeș.
— Ora închiderii, vă rugăm...
— Zăău ? Și nu se mai bea ni’ca ?!
Cu toată părerea lor de rău. Vasile Mal- 

ciu și Ion Bălan — care începuseră să se 
„cinstească" de la vremea prînzului — au 
fost nevoiți să părăsească localul.

... La aceeași oră ieșeau din schimbul 
doi muncitorii de la întreprinderea „Por
țelanul". în dreptul parcului, o tînără mun
citoare se desprinde din grup și o ia pe 
„scurtătură". Un coleg se oferă s-o con
ducă o bucată de drum, să nu-i fie urit. 
Cind. drumul lor se întretaie cu al celor doi 
cheflii poftiți afară de la „Căpșunica"... 
Paharele băute fără măsură i-au făcut a- 
gresivi : Bălan se repede cu un ciomag 
asupra bărbatului, iar Malciu răsucește 
mîinile fetei și o trage intr-un boschet. 
Scăpat de sub ploaia loviturilor de ciomag 
și dindu-și seama de intențiile agresorilor, 
colegul fuge după ajutor. Auzind scandal, 
Nicolae Nicolau și Vasile Dîrstaru se duc 

să vadă ce se intlmplă. Din nefericire pen
tru victimă, și aceștia erau In stare de e- 
brictate, așa că în loc să intervină în fa
voarea ei au... devenit părtași la infrac
țiune.

— Nu mai știu ce-am făcut, eram beat 
rău...

Așa au sunat, aproape invariabil, „apă
rările" celor patru infractori. De fapt n-au 
fost „beți rău", ci băutura făcuse din ei 
răi. Au fost condamnați la închisoare între 
4 și 7 ani.

Din caietul 
grefierului

„Vă rog ca în urma divorțului să luați 
act că și eu am nevoie de îngrijire, întrucît 
stau departe de părinți și am și un frate cu 
care nu vorbesc, așa că cel mai bine ar fi 
să crească fosta soție amindoi copiii".

(Declarație in dosarul nr. 5 818/1974, 
Judecătoria sectorului 6).

„Faptele s-au petrecut în condițiile ară
tate la cercetare, în sensul că am fot ten
tat să iau banii din buzunarul părții civile 
însă numai crezînd că suma e mai mare...".

(Declarația inculpatului V.N. din 
București. Dosarul nr. 6 226/1975, Ju
decătoria sectorului 3).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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La zi în AGRICULT MUZEU
• Pregătirea și fertilizarea ogoarelor
• Acțiuni în legumicultura și pomicultură
® Intensificarea însămînțărilor

ARAD
în cursul 

canizatorii care servesc 
agricolă „Viața nouă" i__  _______
județul Arad, au ieșit la cîmp, la se
mănatul culturilor titnpurii — plante 
furajere, rădăcinoase etc. Pe un teren 
unde erau trei semănători l-am în- 
țîlnit pe tov. Gheorghe Goina, pre
ședintele cooperativei. „Azi încheiem 
semănatul celor 105 hectare planifi
cate a se cultiva cu plante furajere 
timpurii — ne-a spus președintele. 
Este un prim răspuns pe care am 
ținut să-1 dăm, materializat în faptă, 
chemării conducerii de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
adresată nouă, lucrătorilor din agri
cultură, la recenta ședință de lucru 
de la C.C. al P.C.R. cu privire la 
realizarea unor recolte cît mai bune 
în 1976. în curînd, potrivit planului 
de măsuri întocmit, vom însămînța și 
celelalte culturi din prima epocă. Me
canizatorii pregătesc terenul, specia
liștii urmăresc zilnic evoluția tempe
raturii din sol pentru a se putea trece 
neîntîrziat la semănat. Dealtfel, con- 
inuăm pregătirea terenului pentru 

ceăpă, plantă pe care o vom cultiva 
pe 60 hectare".

Exemplul cooperatorilor și mecani
zatorilor din Sîntana a fost urmat și 
de cei din Olari, Semlac. Peregu- 
Mare, Peregu-Mic, Aradu-Nou, Sîn- 
leani, Nădlac. în scurtă vreme, în 
cooperativele agricole din județ au 
fost însămînțate peste 300 hectare cu 
culturi timpurii, din care 140 hectare 
plante furajere, 30 hectare cu rădăci
noase în special morcovi și pătrunjel. 
Exemplul celor dinții unități care au 
ieșit la semănat se cere însă urmat 
îndeaproape și de vecinele lor. îm
bunătățirea și încălzirea vremii oferă, 
peste tot, condiții prielnice pentru a 
se trece la semănatul culturilor din 
prima urgență. In județ sînt pregătite 
prin discuire și nivelare peste 4 000 
de hectare, iar această lucrare con
tinuă, astfel încît solul să nu piardă 
din umiditate. Este necesar ca, peste' 
tot, în toate cooperativele agricole 
conducerile unităților, specialiștii să 
acorde atenție stabilirii fără întîrzie- 
re, prin control efectiv în teren a mo
mentului optim de însămîntare, să 
nu admită abateri de la normele de 
calitate prevăzute în tehnologiile 
specifice fiecărei culturi. (Constantin 
Simion).

dimineții de vineri, me- 
: cooperativa 
din Sîntana,

minativ. Suprafețe mari cu culturi 
din prima urgență au fost însămîn- 
tate și în cooperativele agricole Ti
pări, Drăgoiești, Lugoj, Cărpiniș, Hi- 
tiaș etc. (Cezar Ioana).

IALOMIȚA
Folosind zilele călduroase de la în

ceputul acestei săptămîni, lucrătorii 
de pe ogoarele bărăganului ialomi-

țean au declanșat campania agricolă 
de primăvară. în unitățile situate în 
sud-estul județului se lucrează la 
pregătirea terenului și însămînțatul 
culturilor din primă epocă. Pînă 
acum au fost grăpate circa 8 000 hec
tare și discuite alte 1 000. Coopera
torii din Suditi au fost primii care 
au început semănatul la borceag și 
mazăre. Pînă în prezent, ei au se
mănat cu aceste plante 120 hectare. 
Le-au urmat vecinii lor din Săveni, 
Țăndărei și Bucur, apoi cei din Scîn-

ce! 
în-

teia, Poiana, Perișoru. Stefan 
Mare. în întreg județul au fost 
sămînțate aproximativ 400 ha. După 
plenara cu activul din agricultura ju
dețului, cu prilejul căreia au fost 
detaliate sarcinile stabilite în ședința 
de lucru cu primii secretari ai co
mitetelor județene de partid organi
zată la C.C. al P.C.R., ialomițenii, 
toți locuitorii satelor din această zonă 
a țării au acum un program concret 
de acțiune menit să sporească rodni
cia ogoarelor. (Aurel David).

Grădinari cu experiență recomandă

Metode simple, la îndemîna oricui, 
pentru producerea legumelor timpurii

Marin Nicolae, grădinar la coope
rativa agricolă din SineȘti. județul 
Ilfov : Sînt grădinar bătrîn și mă 
ocup cam de 40 de ani de cultivarea 
legumelor. Aici, la cooperativă 
avem un hectar ocupat cu răsadnițe 
încălzite cu apă Caldă. împreună cu 
familia lucrez în acord global 1 000 
metri pătrați, de unde vom obține 
o recoltă foarte timpurie. Dar sînt 
și alte metode, așa-zis grădinărești, 
pe care nu> prea le folosim. Mă gîn- 
desc că s-ar putea cultiva 
multe 
dețuri 
gunoi 
vrate cu o lună și jumătate mai de
vreme decît cele cultivate liber în 
grădină. Și roșiile pot fi obținute 
mai de timpuriu. în unii ani, noi 
am plantat roșiile în cimp chiar la 
mijlocul lunii aprilie. Este adevărat 
că există pericolul brumelor tîrzii. 
De ele te poți apăra, acoperind ră
sadul cu diferite materiale. Uneori, 
plantînd mai devreme, riști să pierzi 
răsadul. De aceea, trebuie să-ți asi
guri o rezervă de răsaduri. Oricum, 
vei fi în cîștig. Grădinarului nu 
trebuie să-i fie frică de vreme rea. 
El trebuie să fie ca marinarul care, 
pe furtună, își scoate vasul din port 
și-1 duce în larg. Să avem mai mult

curaj pentru a face legume tim
purii.

mai 
legume — ardei, vinete, ver- 
— în răsadnițe încălzite cu 
de grajd. Acestea pot fi li-

Alexandru Chelu, brigadier la 
ferma legumicolă a cooperativei 
agricole Drăgănești-Vlașca, județul 
Teleorman: Avem o bună expe
riență în producerea legumelor 
extratimpurii. și îndeosebi a dovle
ceilor. Chiar în aceste zile începem 
să însămînțăm dovleceii. Metoda este 
simplă. Se sapă o groapă adîncă de 
35—40 cm, in care se pune gunoi 
de grajd. Deasupra se așază un 
geam pentru ca temperatura să 
crească și să se mențină constantă. 
Pe măsură ce planta crește, în jurul 
gropii se pune gunoi de grajd și se 
înalță geamul. Cu timpul, se for
mează un „ciurel", unde planta 
crește foarte bine. Se cîștigă, în fe
lul acesta, 35—40 de zile. Practic, 
cind alți grădinari scot dovleceii pe 
piață, noi plantăm a doua cultură 
pe terenul unde am avut dovlecei. 
Această metodă, asigurînd obținerea 
unor recolte timpurii, permite ca 
din valorificarea dovleceilor să se 
realizeze venituri mari. Anul trecut, 
prin valorificarea dovleceilor de pe 
2 ha s-au încasat 68 000 lei. Prin 
simplitatea ei, metoda este la înde- 
mîna tuturor legumicultorilor.

Ing. Gh. Vilceanu, Centrala pen
tru legume și fructe : Am lu
crat multi ani la I.A.S. Pe- 
rieti-Ialomița, unde am avut o 
grădină mare de legume. Pentru a 
obține legume timpurii, protejam 
răsadurile plantate în cîmp cu 
niște clopote de sticlă. Chiar dacă 
noaptea temperatura scădea sub 
zero grade, plantele erau apărate. 
Recolta se obținea cu cel puțin o 
lună mai devreme. Acum. în loc 
de sticlă, clopotele se pot face din 
folii de material plastic. Din sîrmă 
se face un cerc cu diametrul de 
20—30 cm, de care se prind, la dis
tante egale, capetele a două arcuri 
de cerc tot din sîrmă. Scheletul 
astfel confecționat se îmbracă 
folie de polietilenă. Pentru ca
mîntul să acumuleze căldură, clo
potele se așază pe sol\cu 5—6 zile 
înainte de plantare, la distanțele 
unde urmează să fie pus răsadul. 
Plantarea poate începe la 10—15 
martie pentru județele sudice. Pe 
măsură ce plantele se înalță; iar 
temperatura aerului crește, clopo
tele se pot ridica pînă la suprafața 
solului sau înlătura complet, după 
ce trece pericolul brumelor.

cu 
pă-

lăcaș de cultură și
patriotică

educație

TIMIȘ
în această primăvară, în cooperati

vele agricole din județul Timiș vor fi 
însămînțate aproape 180 000 ha din 
care 33 430 ha cu culturi din epoca I. 
Sub directa îndrumare a biroului co
mitetului județean de partid, organe
le și organizațiile de partid de la 
sate, consiliile populare comunale, 
organele agricole au acționat din 
vreme pentru organizarea cît mai te
meinică a muncii, pentru întronarea 
unui climat de ordine și disciplină 
în fiecare unitate, în fiecare fermă 
și formație de lucru. Zilele acestea, 
în mai multe centre din județ a avut 
loc instruirea mecanizatorilor, tehni
cienilor și a cadrelor de conducere 
din unități, privind exploatarea cît 
mai rațională a mașinilor și utilaje
lor care vor fi folosite în campanie, 
astfel încît însămînțările să fie exe
cutate la un înalt nivel calitativ. Pro- 
fitind de vremea frumoasă din ulti
mele zile, în mai multe cooperative, 
situate în special în zona colinară a 
județului, mecanizatorii au început 
semănatul. în decurs de două zile, la 
C.A.P. Cornești, mecanizatorii Nico
lae Nistor și Iosif Nagy au însămînțat 
peste 30 hectare cu mazăre din cele 
80 planificate. După cum ne spune 
Nicolae Doggendorf, directorul S.M.A. 
Orțișoara, pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni semănatul va începe și în 
celelalte unități din cadrul consiliu
lui intercooperatist. în prezent, se lu
crează cu 26 grape cu disc și 6 com- 
binatoare la pregătirea patului ger-

Așa cum este cunoscut, în lumina 
orientărilor Programului ideologic al 
partidului, sarcina fiecărei unități 
muzeale este de a contribui nu nu
mai la păstrarea și valorificarea 
patrimoniului cultural, ci și de 
a acționa ca un important factor 
activ de instruire și de influen
țare a conștiinței marelui public, ca 
un puternic instrument al educației 
patriotice, revoluționare. De aici și în
trebarea : cum se desfășoară munca 
de educare a educatorilor, de perfec
ționare multilaterală a pregătirii lor 
politico-ideologice — cerință impor
tantă a Plenarei C.C. al P.C.R. 
noiembrie 1971 — 
litează comuniș
tii, fiecare mem
bru al unui 
lectiv 
pentru 
eficienței 
tăților 
educative ? 
poate spune că, 
datorită 
tei 
de 
imprimat de 
formarea 
zentată de biroul 
organizației de partid, datorită spi
ritului critic și autocritic al parti- 
cipanților. adunarea comuniștilor de 
la Muzeul Brukenthal din Sibiu s-a 
încheiat cristalizînd răspunsuri clare, 
mobilizatoare pentru întreaga activi
tate politico-educativă de viitor.

Un loc deosebit în cadrul dezba
terilor l-a ocupat analiza contribu
ției aduse prin activitățile multiple 
ale muzeului la educația patriotică 
a maselor, avînd în vedere faptul că 
muzeul, ca important for de cultură, 
concentrează lucrări de artă, piese 
istorice, arheologice, etnografice în 
care își găsesc o vie expresie geniul 
creator al poporului nostru. înaltele 
sale virtuți, nenumărate mărturii ale 
conviețuirii și conlucrării frățești ce 
s-au dezvoltat de-a lungul secolelor, 
în munca și lupta pentru o viată 
mai bună, intre locuitorii acestor 
meleaguri, fără deosebire de națio
nalitate. Numeroși vorbitori, printre 
care Cornel. Bucur, Marcela Necula, 
Alexandru Lungu, Olimpia Tudoran, 
Alexandru Avram și alții, au arătat 
că rezultatele obținute în ultimul 
timp — cităm : înființarea unor noi 
secții, organizarea a zeci de expoziții 
unele itinerante, pe subiecte tema
tice de educație patriotică, precum și 
a numeroase expoziții menite să con
tribuie la o ilustrare bogată, la o 
înțelegere mai profundă a semnifica
țiilor unor evenimente importante din 
viața politică și culturală a țării — 
pot fi considerate rodnice, fără 
însă ca această apreciere să condu-

_ din
in ce măsură mi

că la automulțumire. în adunare s-a 
relevat, cu exigență și spirit critic, 
că în activitățile colectivului se ma
nifestă angajări inegale, persistă as
pecte ale formalismului' și inconsec
venței. A fost criticat, de pil
dă, faptul că acțiuni interesante, de 
reală eficiență educativă, cum a 
fost cea privind înființarea asociației 
„Prietenii muzeului Brukenthal", sînt 
repede abandonate, iar altele — de 
pildă expozițiile pe teme patriotice 
inițiate în școli de comisia de popu
larizare și pedagogie muzeală — sînt 
incluse doar sporadic în planurile 
muzeului.

In acest climat de exigentă, a fost

în strînsă legătură cu aceste pro
bleme a fost analizată pregătirea po
litică și profesională a comuniștilor, 
a celorlalți membri ai colectivului, 
cărora li se cere să fie buni anima
tori și propagandiști, cu un larg ori
zont politic și cultural. Unii partici
pant! la discuții, între care Cornel 
Irimie, Hedwiga Rujdea și alții, au 
arătat că organizația de partid putea 
să acționeze mai eficient pentru 
buna desfășurare a învățămîntului 
politico-ideologic, că munca politică 
de la om la om s-a desfășurat neco
respunzător, apelindu-se 
improvizații, 
dreptate, asupra

co- 
muzeal 

sporirea 
activi- 

cultural- 
Se

exigen- 
și spiritului 

răspundere 
in- 

pre-

Adunări de partid în pregătirea 
Congresului educației politice 

și al culturii

I

supusă dezbaterii critice atitudinea 
aoelor specialiști ai muzeului care, 
omițînd că sînt activiști pe frontul 
ideologic, nu-și aduc decît rar con
tribuția la diferite cercetări sociolo
gice, istorice sau in cadrul brigăzilor 
științifice, al cabinetelor de științe 
sociale. De aici persistența unor fisuri 
între munca de cercetare și 
popularizare, neajunsuri în 
montarea științifică a unor 
cultural-educative, o slabă 
rare a muzeului cu școlile și cu di
ferite instituții culturale de prestigiu 
din județ sau din țară. Totodată, a 
fost criticată atenția insuficientă a- 
cordată de unele secții ale muzeului 
propunerilor făcute de vizitatori, oo- 
servațiilor înscrise în condicile de 
sugestii. Este un merit al adunării 
că. propunîndu-și ferm, ca obiectiv 
principal, întărirea funcției educati
ve a muzeului, a găsit pe loc modali
tăți de aplicare a propunerilor parti- 
cipanților. Amintim, dintre acestea, 
încetățenirea analizelor periodice, e- 
fectuate de către biroul organizației 
de partid, în legătură cu activitatea 
politico-ideologică din fiecare secție, 
stabilirea unui program complex de 
colaborare interdisciplinară între sec
țiile muzeului ș.a.

cea de 
funda- 
acțiuni 
colabo-

uneori la 
S-a insistat, pe bună 

necesității de a se 
asigura creșterea 
pregătirii ideolo
gice a tuturor lu
crătorilor muzeu
lui, îndeosebi a 
celor care vin In 
contact cu publi
cul, respectiv a 
ghizilor. S-au 
formulat exigen
țe sporite față de 
unii specialiști cu 
o bogată experi
ență, care se ocu
pă în prea mică 

măsură de educarea numeroșilor ab
solvenți de facultăți sau care consi
deră numeroasele participări la acți
uni de comunicări științifice ca pre
texte pentru simple călătorii turistice... 
Și pentru că dezbaterile au avut tot 
timpul un caracter concret, construc
tiv, de lucru, asigurat în principal de 
buna pregătire a adunării, s-au for
mulat și în aceste direcții propuneri 
de îmbunătățire a activității’.

— Dezbaterile de azi — ne-a spus 
la sfîrșitul adunării tovarășul Iulian 
Paul, secretarul organizației de partid 
— ne-au dat posibilitatea să înțelegem 
mai bine ce avem de făcut, acum și 
în perspectivă. pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce revin instituției noastre 
prin Programul ideologic al partidu
lui. Ne rămîne să trecem de îndată 
la traducerea în viață a măsurilor 
adoptate, a învățămintelor deosebit 
de prețioase pe care fiecare dintre 
noi Ie-a desprins din această adu
nare cu totul deosebită pentru pro
pria comportare în muncă și viață, 
pentru întreaga noastră activitate.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

La început de primăvară
Odată cu trecerea ultimelor zile 

friguroase, la începutul primăverii, 
unele persoane resimt o stare de 
oboseală fizică și psihică, punind a- 
ceasta pe seama așa-numitei „aste- 
nii de primăvară". In general, pe 
lingă unele scăderi ale capacității de 
efort, se constată în această perioa
dă a anului și o diminuare a 
zistenței organismului fată de 
mite infecții, stări gripale 
Specialiștii au găsit 
unor asemenea fenomene atît în 
modul de viață, în felul în care este 
organizată activitatea și odihna, dar 
și în legătură cu alimentația, cu fap
tul că regimul alimentar este mai pu
țin echilibrat în anumiți factori nu
tritivi. în acest sens, informații și 
recomandări foarte utile ne-au fost 
prezentate de prof. dr. docent Iulian 
Mincu și asistent universitar dr. 
Dorina Boboia, autorii unei valoroase 
lucrări recent apărute : „Alimentația 
rațională a omului sănătos și bol
nav".

— în 
preciza 
trecerii 
vremea 
să

re- 
anu- 

etc. 
explicația 

atît

deoarece frunzele de pătrunjel consu
mate în stare crudă au un bogat 
conținut de vitamine. Dintre fructe, 
citrice (lămîi, portocale, grepuri) și 
merele sînt surse de vitamina C în 
prima perioadă a primăverii. Mai tir- 
ziu, cireșele timpurii, căpșunile vor 
completa cu succes aportul de vita
mine dacă sînt consumate în canti
tăți adecvate. Pe măsură ce nutrețul 
proaspăt intră în alimentația anima
lelor, produsele lor (carne, lapte, 
brînzeturi, ouă etc.) vor conține un 
procent corespunzător de vitamine.

In acest sezon, poate mai mult decît 
în altele, 
apar stări 
telectuală, 
textul că 
Este însă 
dăunătoare. Pentru că în condițiile 
unor carențe vitaminice consumarea 
alcoolului predispune la tulburări 
nutriționale mai precoce și cu evo
luție mai severă — deoarece alcoo
lul, pentru a fi 
voie de o serie 
și în special de

unele persoane la care 
de oboseală fizică sau in- 
consumă alcool sub pre- 
alcoolul „le dă putere", 
o mentalitate greșită și

Repicatul răsadurilor in ghivece 
nutritive — metodă practicată 
la C.A.P. Drăgănești-Vlașca, ju
dețul Teleorman, pentru a se 
obține recolte timpurii. (Foto

grafia din stingă)
în nopțile cu temperaturi scă
zute, la C.A.P. Nuci, județul 
Ilfov, răsadnițele sînt protejate 
cu folii de polietilenă. (Foto

grafia din dreapta)

„PRODUCȚIA FIZICA
v
1//

(Urmare din pag. I)
țională a potențialului tehnic și u- 
man al întreprinderii, spre a realiza 
în acest an 2 000 tone țevi și 600 tone 
profile peste prevederi — așa cum 
ne-am angajat în întrecerea socia
listă — ne vom ocupa îndeaproape și 
de folosirea judicioasă a metalului. 
Aplicăm stăruitor în viață progra
mul întocmit cu privire la încadra
rea în normele de consum specific, 
în toleranțele negative a unui volum 
cît mai mare de producție. Scontăm 
să realizăm o economie de circa 600 
tone metal în acest an. în adunările 
de partid, care au analizat activita-

tea ideologică, strîns legată de activi
tatea economică, 
s-au angajat 
economie, de 
ducție fizică 
petitiv, incit

’ întreprinderii
eforturile întregului colectiv sînt o- 
rientate ferm spre realizarea întregii 
producții de țevi și profile la nivel 
competitiv, pentru ca oricind produ
sele noastre să poată satisface nu 
numai solicitările beneficiarilor in
terni, dar Și cererile la export,

Ing. Onofre! PARASCAN 
directorul întreprinderii metalurgice 
din lași

noștri 
această 
in pro- 

com-

lucrătorii
să transforme
600 tone metal, 
finită, la nivel 
să mărim contribuția
la export. De altfel,

v

REALIZAREA RITMICA A PLANULUI
(Urmare din pag. I)

fost reorganizate fluxurile tehnolo
gice din cadrul ‘ secției turnătorie, 
s-a îmbunătățit procesul de fabrica
ție a pieselor de schimb și a pompe
lor speciale destinate, cu deosebire, 
exportului. De asemenea, am găsit o 
mai bună rezolvare diferitelor pro
bleme de care depinde folosirea cu 
indici superiori a mașinilor și utila
jelor. în acest scop, mecanicii de în
treținere au fost repartizați în mod 
mai rațional pe schimburi și sectoare 
de producție, s-a asigurat un stoc 
„tampon" de piese de schimb și a 
fost întărită asistența tehnică în toa
te schimburile.

în martie și lunile următoare, co
lectivul nostru va munci cu aceeași 
stăruință și răspundere în vederea 
realizării ritmice și integrale a pla
nului la producția fizică. în structura 
sortimentală stabilită, cît și a sarci
nilor de export și de creștere a efi
cienței economice. Oamenii noștri 
vor să dovedească prin fapte că pot 
produce mai mult, mai bine, mai ief
tin. Tocmai de aceea, acordăm in 
continuare o mare atenție organiză
rii, Științifice a producției și a muncii 
— calea sigură de fructificare a re
zervelor interne existente în unitate. 
Un exemplu concret : prin aplicarea 
unor noi măsuri tehnico-organizato-

rice în secția turnătorie, începind cu 
trimestrul doi producția de piese tur
nate din oțel va spori cu 20 la sută. 
Problema nr. 1 o constituie insă, la 
ora actuală, îmbunătățirea indicilor 
de folosire a mașinilor-unelte din 
dotare. în această acțiune am pornit 
de la starea reală de lucruri — și a- 
nume că întreruperile așa-zise acci
dentale, care apar uneori in funcțio
narea acestora, nu sînt totdeauna... 
accidentale. Hotărîtoare pentru pre
venirea lor s-au dovedit a fi grija 
fiecărui lucrător față de întreținerea, 
repararea 
condiții a 
știința și 
înfăptuite 
revin fiecăruia în
Iată de ce, în frunte cu organizația 
noastră de partid, cu comuniștii, vom 
acționa 
pentru 
muncă 
nice și 
tematic cum se - înfăptuiesc măsurile 
stabilite în această privință și, în
deosebi, modul de desfășurare a 
cursurilor de calificare și perfecțio- 

a

și exploatarea in bune 
mijloacelor tehnice, con- 
răspunderea cu care sînt 
obligațiile profesionale ce 

acest domeniu.

în continuare, cu fermitate, 
întronarea la fiecare loc de 
a unei înalte discipline teh- 
tehnologice, vom urmări sis-

nare a pregătirii profesionale 
lucrătorilor întreprinderii.

Ing. Dimitrie GRECOV 
directorul întreprinderii de pompe 
din București

bătrîni, 
■ spune 

zicală, 
ea

„Cine 
să-și cumpere" - 
o binecunoscută 
Ne-am reamintit de 
recent, la Nădlac. în ju
dețul Arad, cînd am a- 
vut prilejul să cunoaștem 
o frumoasă inițiativă a 
consiliului popular orășe
nesc și a deputaților din 
oraș. într-una din seri, a- 
proape 70 dintre cei mat 
vîrstnici locuitori ai ora
șului — unii bunici, alții 
străbunici — au „negli
jat" pentru cîteva ceasuri 
alte îndeletniciri și s-au 
adunat pentru a partici
pa la prima ediție a „sfa
tului bătrînilor".

— I-am invitat să dis
cutăm ca între gospodari, 
să le auzim gîndurile, 
propunerile. Știam că 

. astfel vom primi un mare 
ajutor din partea lor : 
idei temeinic gîndite. sfa-j 
turi bine cumpănite. Și nu 
ne-am înșelat.

Apoi. împreună cu in
terlocutorul nostru, tova-

(Urmare din pag. I)
res-

de
relațiile acestea de 
pect, de grijă față 
oameni, mai cu seamă 
că sînt tineri, neexpe- 
rimentați, uneori chiar ne
pregătiți din punct de ve
dere moral sau intelectual. 
Imaginați-vă ce înseamnă 
ca o secție să treacă de la 
800 muncitori în 1971 la 
1 500 în 1975. A fost o trea
bă extraordinară, spune. Io
nel Dogariu cu glasul ușor 
tremurat. Veneau la poarta 
uzinei sute și sute de tineri, 
fete și băieți, din toate 
părțile țării, din diverse 
categorii sociale, nu totdea
una bine școliți. Ei. ce te 
faci ? Stai de vorbă. în
treabă, alege, bagă bine de 
seamă ce e bun si ce nu. 
pentru că nu era vorba de 
a angaja pur și simplu, ci 
de a pregăti cadre temei
nice. Și a început marele 
proces de adaptare, de edu
care. trebuia găsită metoda 
prin care acești tineri, să 
se îndrăgostească de mese
ria lor. S-a format un ’ co
lectiv denumit „Prietenii 
noului angajat", idee „îm
prumutată" de la „Semă
nătoarea", idee fericită, 
pentru că astfel s-au 
strîns laolaltă criteriile

Stefan Gubik — vi-rășul
copreședinte al consiliului 
popular orășenesc — am 
trecut în revistă cele pes
te 60 de propuneri făcu
te, printre alții, de Va- 
sile Blaga, Mihai Faur,

rii nocivi din mediul în
conjurător. dacă. încă din 
această primăvară, 
planta o perdea de pro
tecție în preajma
— a propus cineva. Răs
punsul : se va planta o

vom
Iul“

„Sfatul bătrînilor"
din Nădlac

Ștefan Buitar, Vasile 
Mihuleț. — oameni care 
s-au născut, 
trăiesc aici 
și care, nu o 
din urmă, au 
mele rinduri 
initiate de către deputați 
și comitetele de cetățeni.

„Orașul poate fi prote
jat foarte bine

au trăit și 
la Nădlac 
dată în anii 
tost in pri- 
la acțiunile

de facto-

Organiza-
U.T.C.-ul,

cele mai bune, 
tia de partid, 
sindicatul și-au coordonat 
acțiunile, se poate vorbi 
de o adevărată ofensivă de 
formare, de șlefuire a ca
racterelor in concepția u- 
manismului comunist. Cer
curile de studii sau de artă, 
dezbateri pe teme ideologi-

lizieră de pomi fructiferi 
și plopi în partea de apus 
a orașului, 5 000 chiar în 
această primăvară.

Una din problemele 
deosebite care și-a găsit 
rezolvarea tot la 
bătrînilor" 
privind scurgerea 
pluviale din oraș, 
în urma unei

„sfatul 
a fost aceea 

apelor
Astfel, 
propu-

neri, o comisie permanen
tă de pe lingă consiliul 
popular orășenesc a efec
tuat lin studiu pe baza 
căruia au și început lu
crările. pe circumscripții, 
la primii 6 kilometri de 
șanțuri, pentru ca acestea 
să fie readuse, prin mun
că voluntară, la cotele de 
nivel care să asigure 
scurgerea apelor de pe 
străzile orașului.

De asemenea, dîndu-se 
curs unor alte propuneri, 
cu sprijinul statului și cu 
muncă voluntară se va 
moderniza, prin asfaltare, 
strada Palota pe 1,6 km. 
Șl exemplele ar mai pu
tea continua...

Iată, așadar, o inițiati
vă binevenită — de pe 
urma căreia consiliul 
popular orășenesc, orașul 
și locuitorii nu au decît 
de cîștigat.

Constantln SIMION
corespondentul „Scînteii"

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

uzina aceasta trebuie să 
acopere necesarul de insta
lații sanitare pentru tot ce 
se construiește în tară, 
dacă ne gindim și la pla
nul ei de export, apare 
cu atît mai grăitoare ope
ra ei pe tărîmul educa
ției și promovării unei con
științe înaintate. potri-

Calea împlinirilor
ce, de politică internă si 
externă desăvirșesc in con
tinuare o operă cu care u- 
zina se mîndrește. Aseme
nea fapte se întllnesc desi
gur pe tot cuprinsul tării, 
dar Ionel Dogariu este mar
tor și părtaș la ceea ce s-a 
petrecut la UREMOAS. tră
iește sentimentul noutății, 
și astfel orgoliul lui e pe 
deplin justificat.

Ascultîndu-1, trăiesc sen
zația unui marș, a unei o- 
fensive spre cultură și ci
vilizație, inlâturînd mereu 
zone de ceată, de confuzie, 
de naivitate, de scepticism 
sau nepăsare pe care le-a 
menținut trecutul. Dacă ți
nem seama de faptul că

vit principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste.

Dar se cuvine să a- 
mintim aici și un alt as
pect al muncii desfă
șurate la UREMOAS. Bă
duna Alexandru, șef de 
brigadă în secția mecano- 
energetică, este încă un om 
tinăr. în plină vigoare, dar 
chipul lui arată aceeași pa
tină a unui timp plin și 
grăbit. Vorbește cu patimă 
de construirea unei hale noi, 
concepută și echipată de 
proiectantii și constructorii 
noștri, fapt care a dus la 
mari economii de valută. 
Este aceasta o ilustrare a 
efortului permanent de a 
așeza economia ti industria

noastră în contextul marilor 
cuceriri tehnico-stiințifice 
ale timpului. De altfel, mais
trul Băduna afirmă, fără 
ostentație, ca pe un adevăr 
axiomatic, ideea că uzina 
trebuie să țină pasul cu 
tehnica modernă din" mo
ment ce exportă produse în 
22 de țări. Observațiile pre
cise, la obiect, rigoarea teh
nică fac loc acum bărbatu
lui care admiră opera lui si 
a tovarășilor lui și care 
mărturisește că de cite ori 
pleacă spre casă, privește 
halele mari. instalațiile, 
mașinile, ascultă tumultul 
întreg al uzinei, gîndind că 
toate acestea sînt ale vieții 
lui. parte din averea mare 
a tării. Ia edificarea 
el a contribuit.

Despărtindu-mă de 
oameni. însemnînd 
gîndurile și faptele lor. am 
sentimentul că prea puțin 
a rămas din esență celor 
relatate, mai ales sub as
pectul dăruirii și pasiunii 
lor revoluționare. Ar fi tre
buit deSgur să notez și o- 
piniile, și sentimentele ce
lorlalți tovarăși cu care 
m-am întreținut. Huluban. 
Vlad, Voicu. Vasilescu. lo- 
nescu și alții- O voi face 
cit mai curînd cu putință.

căreia

acești 
acum

perioada primăverii — ne 
dr. DORINA BOBOIA — a 

de la 
friguroa- 

către anotim
pul cel mai cald, 
vara, organismul 
este solicitat să 
se adapteze Ia 
noile condiții de
temperatură, luminozitate, umiditate 
și alți factori de mediu. Această 
adaptare se face însă cu oarecare 
dificultate și datorită faptului că, 
treptat, pe parcursul lunilor de iar
nă, organismul nostru primește mai 
puține vitamine, hrana fiind, in ge
neral, mai puțin variată decît în 
restul anului.

Pîinea și produsele din cereale pe 
care le consumăm zilnic au un con
ținut mai scăzut în vitamine, pentru 
că prin păstrarea mai îndelungată 
cerealele își pierd o parte din vitami
nele pe care le conțin (complexul B). 
Carnea conține și ea în acest sezon 
de trei ori mai puține vitamine decît 
în timpul verii, datorită scăderii din 
nutrețurile vitelor a conținutului de 
vitamine ; din aceleași motive și lap
tele sau produsele lactate sînt. ia 
rîndul lor, mai sărace în vitami
ne, ca și fructele și legumele. Scă
derea aportului de vitamine și să
ruri minerale poate duce la apariția 
unor fenomene de oboseală fizică și 
psihică, a unor tulburări la nivelul 
sistemului nervos.

— Ce alimente indicați pentru re
facerea cît mai grabnică, în acest ano
timp, a necesarului de vitamine și 
elemente minerale ?

— Legumele și zarzavaturile verzi 
care apar timpuriu, cum sînt urzicile, 
spanacul, ștevia, ceapa verde, untișo- 
rul. păpădia, salata verde, și, ceva 
mai tîrziu, ridichile de lună, loboda,' 
varza murată și murăturile, cartofii, 
prezintă o sursă importantă de vi
tamine. Pînă la apariția trufandale- ■ 
lor. surse bune de vitamina C, sînt 
varza murată, murăturile și chiar 
cartofii, deși au un conținut mai 
scăzut în vitamina C. Sucurile de 
legume (în special cel de roșii), 
sucurile de fructe, ca și cele prepa
rate prin congelare ori conservare 
prin frig, sint foarte indicate, întrucît 
păstrează o mare cantitate de vitami
ne și elemente minerale. Obiceiul de 
a întreține cîteva rădăcini de pătrun
jel în nisip, pentru a le recolta frun
zele verzi, este, de asemenea, bun,

metabolizat, are ne- 
de factori nutritivi, 

vitamina Bi. care se 
găsește la sfîrși
tul iernii în can
tități foarte re
duse în organism. 
Consumul de al
cool va mări deci 

, deficitul de vita
mine al organis- 

va fi o predispozițiemului, Urmarea 
pentru tulburări ale sistemului ner
vos. tulburări digestive, alergii, vul
nerabilitate sporită față de anumite 
boli. ,

— Ce rol revine, în special în acest 
sezon, artei „gastrotehnice" : de a 
prepara alimentele într-un mod pe 
cit de atrăgător, pe atît de favorabil 
menținerii și promovării stării de să
nătate ?

— Gastrotehnia a devenit în ultimii 
ani, datorită progreselor înregistrate 
în domeniul cercetărilor de nutriție, 
o adevărată știință care pune la dis
poziția omului modern noi mijloace 
de influențare a stării de sănătate 
prin stăipinirea tehnicii de preparară, 
conservare, prezentare a alimentelor. 
Astfel, pentru reducerea la maximum 
a pierderilor vitaminelor din legu
mele și fructele consumate în această 
perioadă, este necesar să se ia unele 
măsuri speciale : spălarea cit mai 
rapidă, curățirea legumelor cit mai 
cu grijă, în strat foarte subțire (sub 
coajă sau părțile exterioare proporția 
de Vitamine este mai mare). La pre
pararea alimentelor se recomandă fo
losirea oalei de fierbere sub presiune 
(care se găsește în comerț) ; pe lingă 
avantajul scurtării timpului de pre
gătire, ea are și calitatea de a con
serva în proporție maximă factorii 
nutritivi. Comerțul pune la dispo
ziția gospodinelor o gamă tot 
mai variată de produse animale și 
vegetale conservate in diverse moduri 
(prin deshidratare, congelare. însiro- 
pare etc.) și la care, prin procedee 
moderne, s-a realizat reducerea pier
derilor vitaminice : prin diferite a- 
daosuri (suc " ‘ "... __J...—", 
conținutul de vitamine poate fi îm
bogățit.

Progresele .... __ __
românească de nutriție, în special în 
ultimele decenii, oferă cunoștințele 
necesare pentru ca femeia din zilele 
noastre să poată asigura o alimen
tație corectă familiei sale.

de lămîie, verdețuri).

înregistrate de școala

Elena MANTU

Suplimentar - materiale 
pentru șantierele de construcții

Unitățile producătoare de materiale 
de construcții din județul Constanța 
au obținut noi și însemnate succese 
în muncă, livrînd șantierelor impor
tante cantități de produse peste plan. 
Astfel, cimentiștii din Medgidia, care 
au lansat în acest an chemarea la 
întrecere pe țară, au livrat în pri
mele două luni ale anului, suplimen
tar. 8 100 tone ciment- din mărci su
perioare. cărora li se adaugă alte

2 170 tone ciment produse de colecti
vul fabricii de la Cernavodă. De 
asemenea, colectivul întreprinderii 
de prefabricate și materiale de con
strucții a livrat, peste prevederi,
3 776 mc prefabricate din beton și 
470 000 cărămizi, iar la întreprinde
rea de prefabricate și beton celular 
autocla vizat 
859 mc de 
hăescu).

s-au fabricat în plus 
produse. (George Mi-
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Pentru o abordare eficientă 
a problemelor dezarmării

în prima ședință ținută la Viena după reuniunea

de la Manila
întrevedere tovărășească

Ședință a Comitetului de dezarmare de la Geneva convocată 
la cererea delegației române

GENEVA 6 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor Conferinței Comite
tului de dezarmare de la Geneva, a 
început, vineri, examinarea proble
melor de pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni, precum și a celor legate 
de procedură și metodele de lucru. 
Ședința de vineri a fost convocată 
la cererea delegației române. Cu 
acest prilej au fost luate in dezba
tere sugestiile țării noastre referitoa
re la îmbunătățirea organizării se
siunii din acest an, precum și pro
punerea Mexicului de creare a unui 
subcomitet plenar pentru abordarea 
unor teme prioritare aflate in aten
ția comitetului. A fost, de asemenea, 
discutată propunerea S.U.A. privind 
examinarea de ansamblu a cadrului

instituțional și procedural al comite
tului.

Luind cuvîntul în cadrul ședinței, 
șeful delegației române, ambasadorul 
Constantin Ene, a cerut stabilirea 
urgentă a unui program de lucru 
care să permită comitetului să-și 
concentreze eforturile de o manieră 
eficientă asupra îndeplinirii sarcini
lor trasate de Adunarea Generală a 
O.N.U. prin rezoluțiile adoptate la 
ultima sesiune. El a sugerat. în acest 
sens, o serie de măsuri concrete 
pentru organizarea negocierilor și a 
dezbaterilor din comitet.

în cadrul aceleiași ședințe au mai 
luat cuvîntul reprezentanții Canadei, 
Indiei. Iugoslaviei, Mexicului. Nige
riei. Suediei. S.U.A. și U.R.S.S.

ROMA 6 — Corespondentul Ager
pres transmite : Tovarășul Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care reprezintă Partidul Co
munist Român la Congresul P.S. 
Italian, s-a întîlnit, sîmbătă, cu to
varășul Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii P.C.I., secretar al C.C. 
al P.C.I.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de opinii în legătură cu une
le probleme de interes reciproc, pre
cum și cu dezvoltarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian.

La întîlnire a fost prezent Ale
xandru Dragomirescu, însărcinat cu 
afaceri a.i. al României la Roma.

DE PHEI1I1INEIENI

Rezoluțiile sesiunii Comisiei O.N.U.
pentru drepturile omului

GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge
neva s-au desfășurat în perioada 2 
februarie — 5 
de-a XXXII-a 
O.N.U. pentru 
ordinea de zi 
o serie de probleme referitoare 
încălcarea drepturilor omului 
Chile, lupta împotriva apartheidului 
ți discriminărilor rasiale, situația 
drepturilor omului în teritoriile 
arabe ocupate de Israel, chestiunea 
drepturilor economice, sociale și cul
turale ale omului, precum și alte 
aspecte aie garantării drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului. 
Comisia a adoptat o serie de rezoluții 
în problemele examinate, care con
damnă încălcarea drepturilor omu
lui în Chile, in teritoriile arabe ocu
pate de Israel, politica de apartheid 
promovată de regimul de la Preto
ria și practicile rasiste ale regimului 
tninoritar al lui Ian Smith.

martie lucrările celei 
sesiuni a Comisiei 

drepturile omului. Pe 
a sesiunii s-au aflat 

la 
în

In rezoluția referitoare la politica 
rasistă a regimurilor minoritare din 
Africa de Sud și din Rhodesia se 
cere, între altele, tuturor statelor să 
înceteze ajutorul politic, militar și 
de altă natură acordat de anumite 
state guvernelor de la Pretoria și 
Salisbury. Vînzările de armament că
tre R.S.A., acordurile de cooperare 
nucleară și activitățile companiilor 
multinaționale în Africa de Sud, 
Namibia și Rhodesia — se spune în 
rezoluție — constituie acte flagrante 
de complicitate cu politica de apart
heid. Comisia O.N.U. pentru drep
turile omului a cerut, de asemenea, 
guvernelor tuturor statelor să inter
zică recrutarea de mercenari pe te
ritoriile lor și să acorde sprijin 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa australă recunoscute de 
O.N.U. și O.U.A.

VIENA 6 (Agerpres). — La sediul 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) a 
avut loc o reuniune a reprezentanți
lor la Viena ai țărilor membre ale 
„Grupului celor 77", consacrată ela
borării noului statut al O.N.U.D.I,, 
prin care se realizează transformarea 
acesteia într-o instituție specializată 
a O.N.U.

In prima parte a reuniunii a fost 
marcată participarea, pentru prima 
dată, a țării noastre la lucrările gru
pului, la Viena, ca urmare a aplică
rii hotărîrii adoptate de Conferința 
ministerială de la Manila a țărilor în 
curs de dezvoltare privind admiterea 
României ca membru al „Grupului 
celor 77".

Ambasadorul Braziliei a rostit o 
alocuțiune de salut, în calitatea sa de 
președinte al „Grupului celor 77“, 
precum și din partea grupului lati- 
no-american. Au salutat, de aseme
nea, primirea României in „Grupul 
celor 77“ ambasadorul Tunisiei. în 
numele grupului african, și ambasa
dorul Pakistanului. în numele țărilor 
din Asia. Vorbitorii au subliniat ca
racterul activ al politicii externe ro
mânești, relațiile de prietenie dintre 
România și țările în curs de dezvol
tare, concepția sa privind relațiile 
dintre state și contribuția României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu la

procesul de instaurare a unei noi or
dini economice internaționale.

Luind cuvîntul, ambasadorul Du
mitru Aninoiu, reprezentantul per
manent al țării noastre pe lîngă or
ganizațiile internaționale din Viena, a 
evocat satisfacția cu care guvernul 
român și opinia publică românească 
au salutat hotărîrea unanimă a Con
ferinței ministeriale de la Manila pri
vind admiterea României 
a „Grupului celor 77".

Z Poporul român, a spus 
vede în această admitere 
edificatoare recunoaștere 
nală a justeței politicii externe pro
movate de către România pentru li
bertatea și independența națională a 
popoarelor, pentru lichidarea vechii 
politici imperialiste de dominație, de 
inechitate, forță și dictat, pentru pro
movarea unor noi relații între state, 
fondate pe încredere și respect, pe e- 
galitate și avantaj reciproc.

România, a spus ambasadorul ro
mân, este ferm decisă să intensifice 
cooperarea cu țările în curs de dez
voltare, să lărgească și să diversifi
ce raporturile sale economice și po
litice cu acestea, să acționeze. , în
tr-un spirit de solidaritate militantă, 
ca un factor activ și constructiv pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.' pentru înfăp
tuirea idealurilor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor.

ca membră
vorbitorul, 

o nouă și 
internațio-

Sesiunea de la Lima a ECOSOC 
„Grupul celor 77" a prezentat un document-cadru pentru 
elaborarea unui „cod de comportament" al societăților 

transnaționale

i

Cuvîntarea tovarășului Alvaro Cunhal la mitingul din Lisabona 
cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la crearea P.C.P.

LISABONA 6 (Agerpres). — Pe 
arenele „Campo Pequeno" din Lisa
bona a avut loc, vineri, un miting de 
masă, organizat de Partidul Comu
nist Portughez pentru marcarea îm
plinirii a 55 de ani de la crearea sa. 
Cu acest prilej a luat cuvîntul se
cretarul general al P.C.P.. Alvaro 
Cunhal, care a făcut istoricul a 55 de 
ani de activitate a Partidului Comu
nist Portughez, reamintind că mili- 
tanții comuniști, știind să lupte,
„au transformat partidul comu
nist într-o organizație politică ce 
are astăzi de jucat un rol fundamen
tal în transformările democratice în 

• curs în. țara noastră" și subliniind că 
în cursul unei jumătăți de veac de 
dictatură fascistă „nici o altă forță 
politică nu a dat dovadă de atita 
abnegație în lupta pentru libertăți 
democratice". Prezentînd poziția co
muniștilor față de unele probleme ac
tuale ale Portugaliei, vorbitorul a 
subliniat, între altele, importanta vii
toarelor alegeri legislative și a a- 
rătat că partidul comunist se pro
nunță pentru crearea unui guvern de

stingă, cu participarea comuniștilor. 
„Bătălia pentru libertate — a spus 
Alvaro Cunhal —. trece prin viitoa
rele alegeri legislative". El a chemat 
masele muncitoare portugheze să vo
teze pentru candidații partidului co
munist. „Noi spunem tuturor antifas
ciștilor, tuturor progresiștilor portu
ghezi să depășim divergențele și con
flictele noastre și să luptăm 
mun pentru a asigura viitorul 
cratic al țării noastre".

Referindu-se la declarațiile 
te ale secretarului de stat al 
împotriva participării comuniștilor 
din unele țări occidentale la alcătui
rea guvernelor din aceste state, Al
varo Cunhal a subliniat că problema 
participării comuniștilor la conduce
rea treburilor politice ține in exclu
sivitate de competenta popoarelor din 
țările respective. Dacă poporul por
tughez va vrea — a spus Alvaro 
Cunhal — va vota masiv pentru 
partidul comunist, iar partidul co
munist va participa la guvern, indi
ferent dacă unii din afară vor sau 
nu.

în co
demo

recen-
S.U.A.

In vederea asigurării păcii și accelerării
reunificării independente a Coreei

Adunării PopulareApelul adresat de Comitetul Permanent al Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene parlamentelor și guvernelor țărilor 

lumii
PHENIAN 8 (Agerpres). — Comi

tetul Permanent al Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene a adresat 
o scrisoare parlamentelor și guver
nelor diferitelor țări ale lumii în le
gătură cu tensiunea creată în ulti
ma vreme în Coreea, ca urmare a 
acțiunilor S.U.A. și ale autorităților 
sud-coreene. In scrisoare se arată 
că au sporit efectivele forțelor ame
ricane, au fost introduse noi tipuri 
de arme în Coreea de sud și sint 
săvîrșite noi provocări militare îm
potriva R.P.D. Coreene.

în - prezent, se arată în- scrisoare,, 
prevenirea pericolului unui război, 
menținerea și consolidarea păcii în 
Coreea reprezintă o chestiune ur
gentă, împlicînd pacea mondială și 
securitatea omenirii. Pentru asigura
rea păcii în Coreea și accelerarea 
reunificării independente și pașnice

LIMA 6 (Agerpres). — în primele 
patru zile de dezbateri. în cadrul ac
tualei sesiuni de la Lima a ECOSOC, 
un mare număr de țări în curs de dez
voltare s-a pronunțat pentru elabo
rarea unui „cod de comportament" 
obligatoriu pentru societățile străine. 
Acesta ar avea rolul să reglemen
teze activitatea companiilor trans
naționale prin instrumente și mij
loace eficiente, capabile să împiedice 
repetarea unor situații în care respec
tivele societăți au violat principiile 
respectării suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne ale statelor, auto
determinării popoarelor. „Grupul

celor 77“ a prezentat un document- 
cadru pentru elaborarea proiectului 
codului respectiv. Totodată, țările 
în curs de dezvoltare au anunțat că 
dispun de un „proiect privind nor
mele de lucru" elaborat de reprezen
tanții lor. care va fi supus dezba
terii generale in cursul zilei de luni, 
cînd vor fi reluate lucrările reuni
unii.

Congresul Partidului Socialist Italian
ROMA 6. — Corespondentul Ager

pres transmite : Simbătă seara. în 
cadrul celui de-al XI-lea Congres al . 
P.S. Italian, care își desfășoară lu
crările ia Roma, au luat sfîrșit dez
baterile pe marginea raportului pre
zentat de secretarul general al P.S.I. 
Francesco de Martino. Numeroși

vorbitori s-au pronunțat în favoarea 
unei coaliții a tuturor forțelor stîn- 
gii. Unii vorbitori s-au referit, de 
asemenea, la stimularea proceselor 
pozitive în viața internațională, la 
dezvoltarea legăturilor cu celelalte 
detașamente ale mișcării muncito
rești, cu alte forțe progresiste.

• STATISTICI DEMO 
GRAFICE. Potrivit 
statistic al O.N.U., 
globului se ridica, la ..
anului 1974, la 3 890 000 000 
cuitori. Experții O.N.U. aprecia
ză că. dacă sporul creșterii 
populației se va menține același, 
în anul 2010 numărul locuitorilor 
Terrei va atinge 8 000 000 000. Zo
na cea mai dens populată a pla-

■ netei este Asia, unde în 1974 
trăiau 2 206 000 000 locuitori. Ur
mează apoi America de Nord și 
America de Sud cu 550 milioane 
locuitori, Europa cu 470 milioane. 
Africa cu 391 milioane, Austra
lia și Oceania cu 21 milioane lo
cuitori. Statisticile precizează că 
cea mai redusă durată medie de 
viață — 40 de ani — se înregis
trează în Africa. De asemenea, 
în unele țări din Africa și Ame
rica Latină, indicele mortalității 
infantile este foarte ridicat, a- 
jungînd pînă la 60 Ia mie. Tot
odată, aceste continente au cel 

j mai ridicat ritm de creștere a 
populației — de 27 la mie, față 
de 19 la mie sporul mediu al 
populației planetei.

• VACCIN ÎMPOTRI
VA... ARSURILOR. Mai 
exact, e vorba de un vaccin, re
alizat recent de oamenii de 
știință britanici, menit să pre
vină infectările la care sint ex
puse persoanele ce au suferit 
arsuri grave. E cunoscut faptul 
că porțiunile carbonizate ale.e- 
pidermei sint foarte vulnerabile 
la acțiunea' microbilor, ceea ce 
și constituie principala cauză de 
deces a victimelor arsurilor mai 
grave, pînă acum nefiind posibil 
să se găsească un remediu co
respunzător. Noul vaccin are o 
acțiune rapidă, oferind un grad 
ridicat de imunitate față de e- 
ventualele infecții, într-un in
terval de 24 de ore de la inocu
lare.

Anuarului
popul&ția 
jumătatea 

lo-

ARGENTINA

de pace, rezoluție- 
și aspirația unani- 
coreean și ale po-

a Coreei este necesară, înainte de 
toate, retragerea trupelor Statelor 
Unite din Coreea de sud. Se men
ționează, în acest sens, rezoluția a- 
doptată de Adunarea Generală a 
O.N.U. privind retragerea tuturor 
trupelor, străine aflate în Coreea de 
sud și înlocuirea acordului de armis
tițiu cu un tratat 
ce reflectă voința 
mă ale poporului 
poarelor lumii.

Relevind că in Coreea s-a creat o 
situație gravă. Comitetul Permanent 
al Adunării Populare Supreme ex- 
primâ speranța, că parlamentele și 
guvernele tuturor țărilor iubitoare 
de pace vor exprima un sprijin ac
tiv și o solidaritate militantă cu po
porul coreean în lupta sa justă pen
tru reunificarea independentă și paș
nică a țării, în vederea menținerii 
unei păci durabile în Coreea.

Programul guvernamental pentru redresarea economiei
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 

tn cadrul unei alocuțiuni radiotele
vizate, ministrul argentinean al eco
nomiei, Emilio Mondelli, s-a referit 
la situația în care se află economia 
națională și la programul guverna
mental pentru redresarea ei, aprobat, 
vineri, de guvern. în acest context, 
el a arătat că moneda națională a 
fost devalorizată cu 40 la sută în ra
port cu dolarul S.U.A., rata inflației 
a atins, în 1975, 335 la sută, iar de
ficitul balanței de plăți s-a cifrat la 
1 095 milioane dolari. în 1975, pro
dusul intern brut a scăzut cu apro-

ximativ 2 la sută în raport cu anul 
precedent.

Prezentînd această situație, mi
nistrul argentinean al economiei a 
evidențiat necesitatea punerii în 
practică a unui „plan de urgență e- 
conomică", pe o perioadă de șase 
luni, care cuprinde. între altele, mă
suri pentru sporirea, retribuțiilor cu 
12 la sută, precum și pentru elabora
rea unui program economic de per
spectivă care să corespundă obiecti
velor și aspirațiilor poporului ar
gentinean.

Convenția constituțională 
din Irlanda de Nord

a fost dizolvată
LONDRA 6 (Agerpres).— In baza 

unei hotărîri a guvernului laburist 
condus de premierul Harold Wilson. 
Convenția constituțională din Irlan
da do Nord a fost dizolvată. Decizia 
a fost explicată prin aceea că după 
zece luni de activitate - Convenția 
constituțională din Ulster nu a fost 
în măsură să-și îndeplinească man
datul pentru care a fost creată — ace
la de a elabora o formulă de guver
nare a provinciei bazată pe împărți
rea puterii între reprezentanții co
munităților protestantă și catolică.

După încetarea activității Conven
ției constituționale, treburile provin
ciei vor 
Londra, 
blemele 
Rees, și 
minster, ... __
zentat de 12 depuțați. Merlyn Rees a 
precizat că exercitarea prerogativelor 
puterii executive in Irlanda de Nord 
va fi făcută de către guVernul labu
rist de o manieră „fermă, echitabilă 
și pozitivă", ținîndu-se seama de in
teresele ambelor comunități din pro
vincie. El a arătat, de asemenea, că 
nimeni nu trebuie să se aștepte în 
perioada imediat următoare la noi 
inițiative majore în problema nord- 
irlandeză, deoarece „nu există o so
luție rapidă" în probleme de o atare 
complexitate.

fi conduse de guvernul de la 
prin ministrul pentru pro- 
Irlandei de Nord. Merlyn 
de Parlamentul de la West- 
in care Ulsterul este repre-

Orașul din deșert numit „Revoluțiu"
AI Saura — revoluția — 

este numele dat unui modern 
oraș ridicat, în ultimii ani, 
pe malul fluviului Eufrat, 
în Inima deșertului sirian. 
Nume simbolic, ce defineș
te. de fapt, o nouă peri
oadă în istoria multimile
nară a Siriei. Pentru că 
Al Saura marchează o 
dată calendaristică, un mo
ment de deosebită însem
nătate în viata politică a 
țării : 8 Martie 1963 — 
adică Ziua Revoluției, cînd 
puterea a fost preluată de 
forțele populare, sub con
ducerea Partidului Baaș 
Arab Socialist. Șapte ani 
mai tîrziu. la 16 noiembrie 
1970, președintele Hafez 
El-Assad a organizat cu
noscuta „mișcare de redre
sare", care a deschis calea 
unor profunde transformări 
progresiste. Unirea tuturor 
partidelor de stînga. a tu
turor forțelor democratice 
ale țării, prin crearea Fron
tului național progresist, a 
permis concentrarea efor
turilor și capacităților crea
toare ale poporului în ve
derea accelerării procesu
lui de dezvoltare economică 
și socială.

...Apropierea de orașul Al 
Baura este vestită de pilo
nii de beton ce par să spri
jine cerul deasupra imen
sității pustii. Apoi. în suc
cesiune neîntreruptă, se în
fățișează privirilor buldo
zere, betoniere, autocami
oane. Valea Eufratului a- 
pare azi ca un imens șan
tier. Se lucrează intens la 
amenajarea rețelei de ape
ducte. la instalarea liniilor 
de înaltă tensiune. Pe mă
sura apropierii de marele 
fluviu, pot fi întîlnite iot 
mai multe camioane încăr
cate cu bumbac, semn al 
unei recolte bogate, dova
da concretă reprezentînd-o, 
ceva mai încolo, cîmpiile

întinse, acoperite de o man
tie albă, pufoasă. Camioa
nele își vor descărca pre
țioasele poveri la fabricile 
textile din Alep, Damasc și 
Hama, a căror producție 
depășește necesitățile in
terne. oferind importante 
cantități de țesături pentru 
export.

Intîlnirea cu Al Saura 
este oarecum neașteptată. 
Pe distanțe de zeci și zeci 
de kilometri, prin fața vi
zitatorului defilează, din 
goana mașinii, doar mici 
așezări răzlețe — alcătuite

barajuiui, în timpul unei 
vizite pe șantier. De la 
înălți-mea de 60 de metri a 
construcției se deschide o 
priveliște impresionantă : 
fluviul a .fost obligat să-și 
domolească înaintarea, for- 
mînd un imens lac (Lacul 
Assad, de 630 kmp) pe pă- 
minturile altădată însetate. 
De jur-imprejur au apărut 
livezi, plantații de chipa
roși. Eufratul a fost zăgă
zuit în iulie 1973. la mo
mentul final participînd 
președintele Assad. Tot a- 
tunci au început să pro-

ÎNSEMNĂRI de călătorie
DIN REPUBLICA ARABA SIRIANA

din case de lut roșu. în for
mă conică, multe fără fe
restre — ale căror nume, 
înscrise pe mici tăblițe 
agățate la marginea șose
lei, redau simbolic destinul 
de veacuri al locuitorilor 
lor : Atshane — însetatul. 
Abu Makbara — Tatăl ci
mitirului, Madinet Elfat — 
Satul șoarecilor... Și, 
odată, un 
cu blocuri 
conjurate 
al cărui 
tă cu totul alte realități, 
realitățile noi ale țării — 
orașul revoluției. Construit 
pe locul unui mic sat, cu 
nimic deosebit de cele a- 
mintite, orașul Al Saura 
are astăzi peste» 70 000 de 
locuitori. Sînt muncitorii 
care au venit în 1968 din 
satele din apropiere pentru 
a lucra la construcția bara
jului de pe Eufrat. Au ve
nit și s-au stabilit aici.

Despre eforturile depuse 
pentru realizarea acestui 
gigantic obiectiv ne-a vor
bit tovarășul Ahmad La- 
ham, membru al direcției

de- 
oraș modern, 
luminoase. în
de verdeață, 
nume reflec-

ducă energie primele tur
bine. Barajul de pe Eufrat 
este considerat, pe bună 
dreptate, coloana vertebra
lă a planului de dezvoltare 
economico-socială a Siriei. 
Este vorba, pe de o parte, 
de faptul că, în final, ca
pacitatea celor opt genera
toare va fi de 1100 mega
wați ! Pe de altă parte, su
prafața totală irigată va fi 
de 640 000 de hectare. Pe 
valea Eufratului și în ba
zinul afluenților săi, Balikh 
și Khabour, vor începe am
ple lucrări de amenajare a 
acestei importante regiuni 
pentru agricultură. „Acor
dăm o mare prețuire — 
spunea interlocutorul — 
colaborării cu România în 
această activitate și aș dori 
să transmiteți poporului 
român sentimentele noastre 
de recunoștință pentru mo
dul exemplar în care de
curge această conlucrare".

I-am întîlnit în aceeași zi 
la Raqqa pe cîțiva din spe
cialiștii români care efec
tuează studii hidrologice în

această zonă. Locuitorii o- 
rașului, de la mic la mare, 
știu că hotelul „Cordoba" 
este „hotelul > românilor", 
tot așa cum recunosc de de
parte autocamioanele cu 
inscripția „R“ — „Roma
nia". Guvernatorul orașu
lui, reprezentanții institu
țiilor siriene cu care a fost 
semnat acordul respectiv 
de colaborare au numai cu
vinte de apreciere la adre
sa activității desfășurate, a 
utilajelor românești.

Cînd vorbesc despre Româ
nia. sirienii spun „sadakah" 
— ceea ce înseamnă prie
tenie. Am auzit adesea a- 
cest cuvint in cursul călă
toriei : la Banias, unde spe
cialiștii români și sirieni 
lucrează împreună pentru 
construirea celei mai mari 
rafinării petroliere din O- 
rientul Arab, la Tartous, 
Homs și. bineînțeles, la Da
masc. „Sadakah" spun si
rienii — oficialități sau 
simpli muncitori — atunci 
cînd evocă vizitele președin
telui Nicolae Ceaușescu în 
Siria, intilnirile cu preșe
dintele Hafez El-Assad, la 
Damasc sau București, sub
liniind însemnătatea lor is
torică pentru dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate și 
colaborare multilaterală din
tre țările noastre. $i rostesc 
cu aceeași căldură acest 
cuvint atunci cînd vorbesc 
despre poziția principială, 
fermă și clară a României 
cu privire la necesitatea 
unei soluționări juste și du
rabile a problemelor din 
Orientul Mijlociu, despre 
solidaritatea militantă a po
porului român cu aspirații
le legitime ale poporului 
sirian, de prosperitate eco
nomică și socială în condi
ții de libertate și demni
tate.

Dumitru ȚINU

agențiile de presă transmit
La Phenian s au desfa?urat, 

sub conducerea lui Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, lucrările Conferin
ței naționale a fruntașilor din agri
cultura R.P.D. Coreene.

0 delegație a P.C. Italian, 
condusă, de Alfredo Reichlin, mem
bru al .-.Direcțiunii P.C.I., a efectuat 
o vizită cu caracter politic și de stu
diu în Danemarca, Suedia și Norve
gia. Delegația P.C.I. a avut întîlniri 
și' a purtat convorbiri — intr-o at
mosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă — cu conducători ai parti
delor comuniste, social-democrate și 
ai

i
Televiziunea din Lima a 

transmis un program de o oră 
dedicat României cu prilejul 
aniversării zilei de 6 Martie 
1945. Au fost înfățișate mo
mente importante din trecutul 
și prezentul României, reliefin- 
du-se marile sale realizări con
temporane.

Consiliul de Miniștri al 
Portugaliei a aProbat pianul <ie 
dezvoltare a producției de energie 
electrică, prevăzînd investirea, pină 
în 1980, a 28 miliarde de escudos 
pentru realizarea, printre altele, a 
unei centrale nucleare, care va uti
liza uraniu extras din zăcămintele 
portugheze.

• OREZ PROTEINIZAT. 
La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a anunțat că 
două companii americane au 
reușit să creeze un nou aliment, 
cu un mare conținut de protei
ne, care ar putea fi utilizat, cu 
bune rezultate, în lupta împo
triva foametei șl subnutriției ce 
mai persistă în numeroase re
giuni ale globului. Noul produs 
— o combinație de orez și soia,- 
care a primit numele de „orez 
proteinizat" — are un conținut 
de 18 la sută proteine (compa
rativ cu 5 la sută, cît are orezul 
obișnuit), puțind înlocui cu suc
ces, în 
carnea 
tele.

anumite cazuri-, laptele, 
de vită sau pasăre, peș-

DESPRE
„Kister" din

sindicatelor din aceste țări.

La Nicosia a avut loc vineri 
întrevedere între reprezentanții 

greacă și turcă din 
Clerides și Rauf

o
comunităților
Cipru, Glafkos
Denktaș. Au fost examinate proble
me cu caracter umanitar.

Reprezentanții de la Al
ger ai „Frontului Polisario" 
au prezentat, în cadrul ținei confe
rințe de presă, proclamația privind 
crearea și componența Guvernului 
Republicii Arabe Democratice Sa- 
hariene. Conducerea „Frontului Po
lisario", în deplin acord cu Consiliul 
Național Provizoriu Saharian, a de
semnat în funcția de prim-ministru 
pe Mohamed Lamin Ahmed.

eco-

Moneda britanică a !nre- 
gistrat la 5 martie cea mai scăzută 
valoare cunoscută în întreaga sa is
torie, coborînd sub doi dolari. După 
cum scrie ziarul „Times", „pentru 
majoritatea englezilor devalorizarea 
lirei sterline pe piețele externe re
prezintă o dovadă a declinului 
nomiei britanice".

La Tokio s*au deschis> sîm* 
bătă. lucrările celei de-a 39-a 
venții anuale a Partidului Socialist 
din Japonia, care vor dura două zile. 
Pe ordinea de zi figurează adoptarea 
programului de acțiune al Partidului 
Socialist din . Japonia pe anul 1976, 
precum și a platformei partidului la 
viitoarele alegeri generale.

Lucrările conferinței de 
la Liubliana a reprezentan
ților țărilor în curs de dez
voltare consacrate examinării pro
iectului de statut al Centrului inter
național pentru problemele condu
cerii întreprinderilor aflate in pro
prietate publică din aceste țări au 
luat sfîrșit. Participanții au adoptat 
statutul centrului internațional, prin 
care această instituție a țărilor în 
curs de dezvoltare capătă cadrul or
ganizatoric în care iși va desfășura 
activitatea. Textul urmează să fie 
examinat și aprobat de guvernele 
țărilor participante.

Con-

Ședința extraordinară 
a cabinetului libanez 

f
BEIRUT 6 (Agerpres). — Cabinetul 

libanez s-a întrunit, sîmbătă. în șe
dință extraordinară, în prezența șe
fului statului. Suleiman Frangieh, 
pentru a examina situația creată de 
incidentele semnalate în ultimele 
două zile în regiunea Akkar. 
nordul țării.

Ultimele telegrame de presă 
Beirut relatează despre reluarea 
rurilor de artilerie in regiunea nor
dică a țării, după cîteva ore de acal
mie. Incidentele din ultimele 48 de 
ore — soldate cu moartea a 15 per
soane și rănirea altor 35 — sînt con
siderate drept cele mai .grave după 
intrarea în vigoare, în luna ianuarie 
anul acesta, a acordului de încetare 
a foiului și restabilire a ordinii în 
Liban.

din

din 
ti-

Guvernatorul statului New 
York, Hugh Carey, a semnat pro
iectul de lege care interzice utiliza
rea de către avionul supersonic 
franco-britanic „Concorde" a aero
portului Kennedy de lîngă New 
•York. Se interzice, de asemenea, u- 
tilizarea aeroporturilor La Guardia 
(New York) și Newark (New Jer
sey) de către avioane al căror zgo
mot depășește 108 decibeli.

In alegerile parțiale din 
Marea Britanie, desfășurate în cir
cumscripția Coventry Nord-West, 
pentru desemnarea unui membru 
al Camerei Comunelor, candidatul 
Partidului Laburist, Geoffrey Robin
son, a obținut cel mai mare număr 
de voturi (17118), fiind astfel ales 
deputat. Ca atare, Partidul Laburist 
și, respectiv, guvernul își mențin 
majoritatea de un vot în Camera 
Comunelor.

• TOTUL
MARE. Editura
Geneva a început publicarea
primelor fascicule ale unei vaste 
lucrări — „Marea enciclopedie 
alfa a mării" — care își propune 
să dezvăluie cît mai multe din 
tainele împărăției albastre, ce a- 
coperă mai bine de două treimi 
din suprafața Terrei, Beneficiind 
de colaborarea unor prestigioși 
oceanologi și hidrologi, bogat 
ilustrată cu peste 4 000 fotografii 
color și circa 2 000 hărți și pla
nuri, enciclopedia este progra
mată să apară în decurs de 
cîțiva ani, săptămânal urmînd a 
fi publicate un număr de fasci
cule.

Societatea de consum, apologeții ei
și replica adevărului

Oliver Twist in... zilele noastre
• Vagabonzi de 15-16 ani în Piccadilly Circus • Cul
cuș sub ambalajele de carton • La cheremul trafican- 
ților de droguri • „Times" : „Eșecul societății noastre 

de a soluționa problemele tineretului"
Intr-o noapte rece 

de noiembrie, pe cînd 
se întorcea de la birou 
spre casă, regizorul de 
film Michael Deakin, 
de la studioul de tele
viziune „I.T.V.", a ză
rit pe caldarîm, lîngă 
zidul unei clădiri- din 
apropiere de renumita 
pigță londoneză Picca
dilly, cîteva trupuri o- 
menești înghesuite u- 
nul intr-altul. Cu o 
curiozitate profesiona
lă, s-a apropiat să 
vadă despre ce este 
vorba. Și, spre surprin
derea sa, a descoperit 
trei copilandri, de pite 
15—16 ani, care 
meau strîns lipiți 
de altul, în jurul 
nișe pe unde, din 
tăria de alături, 
batea o adiere de 
cald și miros de 
ne proaspătă, 
de acest tablou de „în
grozitoare mizerie u- 
mană" — cum a de
clarat el directorului 
John Willis, de la pos
tul de 
„I.T.V." 
Deakin 
probarea 
pă o investigație in 
rîndul tinerilor „fără

■ căpătîi" care mișună 
prin cartierul londonez 
West End. Și, împreu
nă cu o echipă de fil
mare, a realizat un 
zguduitor documentar 
despre trista soartă a . 
zeci și zeci de mii de 
tineri britanici, care, 
neputîndu-și găsi un 
loc de muncă, sînt 
nevoiți să vagabon
deze pe străzile mari
lor orașe.

Așa s-a născut filmul 
documentar „JOHtfNY, 
GO HOME", prezentat 
în cîteva rînduri de 
postul de televiziune 
„I.T.V." — însuși ti
tlul „Johnny, du-te.

dor- 
unul 
unei 
bru- 
răz- 
aer 
pîi- 

Șocat

televiziune 
-r Michael 
a obținut a- 

să încea-

acasă" voind să des
chidă tinerilor ochii 
împotriva riscurilor 
părăsirii locurilor de 
baștină, împotriva ten
tațiilor marilor me
tropole.

„Reclamele luminoa
se din Piccadilly — 
spune comentatorul fil
mului 
tineri, 
cunde 
minile
O viață mizeră, plină 
de pericole : tinerii 
sint pîndiți de ele
mente dubioase, de 
traficanți de droguri, 
care îi pervertesc și 
îi transformă în epa
ve umane".

Aparatul de filmat a 
surprins dimineața, în 
zori, zeci de tineri ie
șind de sub cutiile de 
carton, golite de măr
furi, sub care dormi - 
seră peste noapte. 
Alte imagini îi înfă
țișează zgribuliți. în 
haine murdare, zdren
țuite, cerșind 
trecătorilor. Sint 
tificate 
tabile 
crimei", 
ranța 
tinerilor sînt crunt ex
ploatate. Tragic 
cazul tînărului 
Macphee, din 
nockburn, ucis 
bandă care 

cămin

— ii atrag pe 
Dar ce se as- 
dincolo de lu- 

strălucitoare ?

mila 
iden- 
veri- 

ale 
igno-

cîteva
„cuiburi 

unde 
și privațiunile

este 
Billy 
Ban
de o 

„dirija" 
un cămin pentru 
minorii fără adăpost. 
Pelicula dezvăluie, de 
asemenea, cum la un 
local de „amuzament" 
din West End „lucra" o 
bandă de traficanți de 
droguri și pervertiți 
sexuali. Patronul unui 
asemenea local, Roger 
Gleaver, care avea 27 
conturi la bancă, făcea 
avere de pe urma 
„clientelei" formate 
din minori.

Principalii „eroi" ai 
filmului sînt tineri 
care, neputîndu-și găsi 
un rost în viață, au 
sosit la Londra în spe
ranța că acolo „iși 
vor clădi un viitor". 
„In film — scrie zia
rul „OBSERVER" — 
se afirmă că numai 
la Londra sint 30 000 
asemenea tineri. In 
realitate însă sint mult 
mai mulți".

Filmul „Johnny, go 
home" a stirnit un pu
ternic ecou în opinia 
publică. „N-aș fi cre
zut că asemenea lu
cruri există în reali
tate" — a declarat di
rectorul John Willis. 
„Nu putem avea con
știința împăcată cît 
timp există în rînduri- 
le tineretului mizerie 
ca aceea arătată in do
cumentarul televizat"
— scrie un cititor în 
ziarul „TIMES". „Sînt 
imagini ca cele de 
pe vremea lui Dic
kens, care ne arată că 
Oliver Twist trăiește 
și astăzi și se învîrte 
prin Piccadilly Circus"
— scrie la rîndul său 
„GUARDIAN". Fap
te și imagini, care, in 
limbajul lor zgudui
tor, constituie o repli
că implacabilă la a- 
firmațiile apologetice 
despre „societatea de 
consum".

„TIMES" a inserat în 
paginile sale scrisoarea 
lui John Ewen, direc
torul Biroului național 
al tineretului, care 
subliniază că filmul 
dezvăluie „eșecul so
cietății noastre de a 
soluționa problemele 
tineretului".

N. PLOPEAtfU
Londra

• HELIU „STRĂ
VECHI". Cercetări efec
tuate de un grup de fizicieni din 
Leningrad au dus la descoperi
rea de izotopi ai heliului format 
în perioada nașterii Pămîntului, 
cu aproximativ 4,5 miliarde de 
ani în urmă. Pînă acum specia
liștii considerau că heliul primar 
s-a dezintegrat ' 
sau s-a pierdut 
planetar. Acest 
Heliu-3, a fost 
tr-o minuțioasă 
torul unei instalații speciale, a 
lavei și gazelor provenite din 
vulcani din diverse părți ale 
lumii — Islanda, Kamceatka, 
estul Africii ș.a. — ceea ce a-, 
testă că acest tip de heliu, de
pistat întotdeauna în cantități 
infime, s-a păstrat în general pe 
toate meridianele în 
mile scoarței terestre, 
rirea poate sluji la 
unor noi date asupra 
Terrei.

de multă vreme 
în spațiul inter- 
izo-top, denumit 

identificat prin- 
analiză cu aju-

profunzi- 
Descope- 
obținerea 
structurii

✓

• „PASIUNE"
SIVĂ. Documentele
politici, ca și manuscrisele scrii
torilor și savanților celebri, sînt 
mult căutate de către colecțio
nari. Uneori, pentru a intra în 
posesia unor documente rîvnite, 
acești colecționari și Interpușii 

..lor folosesc metode nu tocmai 
legale. Astfel, primul ministru 
britanic H. Wilson a declarat in 
Camera Comunelor că locuința 
sa particulară, unde își păstrea
ză o parte din documentele per
sonale, a făcut obiectul unor 
spargeri, cu care prilej ău fost 
sustrase benzi de magnetofon, 
fotografii, diferite însemnări ș.a. 
Făptașii - au fost descoperiți ul
terior și au apărut vineri în fața 
unui tribunal londonez. Intre ei 
se află și un om de afaceri, a 
cărui pasiune pentru documente 
a depășit, după cum se vede, li
mitele permise.

EXCE-
oamenilor

• SONATĂ INEDITĂ 
DE VIVALDI. în arhivele 
Bibliotecii din Dresda (R.D. Ger
mană), muzicologul Manfred 
Fechner a descoperit o serie de 
opere inedite de compozitori ce
lebri. Printre acestea, o sonată 
pentru vioară, oboi și orgă a lui 
Antonio Vivaldi. Ziarul „Neues 
Deutschland", care publică ști
rea, precizează că este vorba de 
o partitură autografă care figura 
într-un lot atribuit pină acum 
unor autori necunoscuți. Muzico
logul a identificat, de asemenea, 
două compoziții de Tomaso Al
binoni, ca și opere de Georg 
Philipp Teleman și de Johann 
Friedrich Fasch, contemporan al 
lui J. S. Bach. Aceste opere 
inedite vor fi publicate în curînd 
într-o editură muzicală din 
Leipzig.
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