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al Pakistanului

Actualitatea

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi 
dimineața, pe Mubashir Hasan, 
ministrul finanțelor, planului și 
dezvoltării al Pakistanului, con
ducătorul delegației țării sale la 
lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică româno-pakistaneză, 
care se desfășoară la București.

La primire au participat to-

varășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice Internaționa
le, și Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor.

A luat parte, de asemenea, 
S. A. D. Bukhari, ambasadorul 
Pakistanului la București.

Oaspetele a exprimat șefului 
statului român profunda sa sa
tisfacție pentru întrevederea a- 
cordată și a arătat că ii revine

deosebita cinste de a fi mesa
gerul sentimentelor de caldă 
cordialitate și prietenie pe care 
premierul Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, le transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu urări de progres 
și noi succese poporului român.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită premleru-

(Continuare în pag. a Ul-a)

școlară

DE CLASĂ NOU
CONSTITUITE
Feste 200 000 de tineri au 

devenit elevi ai liceelor pe 
prima lor treaptă. Ei s-au 
constituit abia de zece zile 
în ani de studiu, devenind 
colective care vor învăța și 
munci împreună timp " 
puțin doi ani. S-au 
colective noi și în școlile 
profesionale, precum 
școlile de specializare post- 
liceală. Mare parte din elevii 
acestor colective sînt ute- 
ciști, incit anul de studiu de
vine și o organizație U.T.C. 
întotdeauna aceste clase și, 
totodată, organizații U.T.C. 
nou constituite ridică pro
bleme specifice. Elevii nu se 
cunosc intre ei, nu sînt in 
genere cunoscuți nici de 
către colectivul profesoral, 
nici de către activul U.T.C. 
al noii școli. In viața acestor 
colective se manifestă la 
inceput rețineri, elevii se 
simt stingheri, se formează 
uneori mici grupuri din rîn- 
durile celor care vin de la 
aceeași școală, motiv pentru 
care treburile școlare și de 
organizație se încheagă mai 
greu, ivindu-se pericolul de 
a se intirzia sudarea colecti
vului, omogenizarea lui din 
toate punctele de vedere.

Privind astfel lucrurile,
este de la sine înțeles că 
organele și organizațiile
U.T.C., ajutate de conduce
rile școlilor, de diriginții a- 
ccstor clase, trebuie să se 
aplece cu atentă grijă asupra 
problematicii de lucru din 
noiie colective, ajutindu-Ie 
să se familiarizeze cu noile 
sarcini școlare și 
zație. Cunoaștem 
punct de vedere 
interesante ; sînt 
comitete U.T.C.
prima zi, ori chiar inainte 
de a începe școala, s-au in
teresai cine sint noii elevi 
aflind printre ei muiți foști 
secretari U.T.C. din școlile 
generale, membri ai birou
rilor U.T.C. sau elevi care 
au activat cindva în condu
cerea unităților și detașa
mentelor de pionieri. Cu- 
noscindu-i, s-au sfătuit cu ei 
și, inainte de adunarea ge
nerală de constituire a orga
nizației de clasă, le-au 
credințat primele sarcini 
organizație, fapt care a 
șurat cunoașterea lor 
către colegi, cu certitudine, 
muiți dintre ei vor fi fiind cei 
mai buni uteciști, vor fi pro
puși și aleși ca membri ai 
birourilor U.T.C. de clasă.

Comitetele U.T.C. din 
școli au o mare răspundere 
pentru buna desfășurare a 
acestei acțiuni politice. Să 
nu uităm că prezintă o im
portanță deosebită modul 
cum vor porni la treabă or
ganizațiile U.T.C. de clasă 
cele mai tinere, care vor 
prelua ștafeta muncii de or
ganizație de Ia uteciștii care 
se apropie de absolvire. Nu 
este nevoie de multe șe
dințe, ci de muncă practică. 
Membrii comitetelor U.T.C. 
să fie repartizați cu toții să 
răspundă de noile organiza
ții de clasă, de 
adunărilor și 
activității de 
nări. Instruirea 
în birouri să se 
mers, în activitatea de zi cu 
zi : să fie îndrumați in în
tocmirea planurilor de acti
vități, în repartizarea res
ponsabilităților pentru fie
care utecist, și, mai ales, in 
realizarea primelor acțiuni 
politico-educative.

LUCREȚIA LUSTIG
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Argumentele faptelor 
se adaugă in cronica

Secretarul de stat pentru comerț exterior
ol Franfei
după-amiaza zilei de 26

marii întreceri• •

în
septembrie, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe Norbert Segard. secre
tar de stat pentru comerț ex
terior, președintele părții fran
ceze în Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică, prezent la București 
cu prilejul celei de-a 6-a se
siuni a Comisiei.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române 
în Comisia mixtă.

A fost de față Francis Leva
sseur,. ambasadorul Franței la 
București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din 
partea președintelui Valery Gis- 
card d’Estaing, care a rugat,

totodată, să asigure că își a- 
mintește cu deosebită plăcere 
de convorbirile avute cu șeful 

o 
de 
și România, dezvoltării colaborării 

dintre cele două țări.
Subliniind că împărtășește a- 

ceeași dorință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul
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statului român, că acordă 
mare importanță relațiilor 
prietenie dintre FranțaTINEREȘTI
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• Reprezentantul personal al președinteluiÎN OGLINDA MUNCII
muiți ani, Combinatul de 

deține reputația de unitate
prelucrare a lemnului 

cu rezultate dintre cele
De mai 

din Pitești 
mai bune pe ramură, se numără printre întreprinderile pentru 
care depășirile de plan au devenit statornică obișnuință. Bună
oară, acum, colectivele combinatului raportează îndeplinirea an
gajamentului anual cu o depășire de 1,5 milioane lei Ia produc
ția marfă, concretizate în însemnate cantități de mobilă, placaj, 
binale, tananți, plăci fibrolemnoase, peste prevederile planului. 
Explicația trebuie căutată în primul rînd in faptul că sporirea 
eficienței a devenit o preocupare de căpătii a muncitorilor, maiș
trilor , tehnicienilor și inginerilor de la fiecare loc de muncă. 
Soluțiile ingenioase găsite pentru modernizarea utilajelor și 
perfecționarea tehnologiilor de fabricație, grija pentru gospodă
rirea judicioasă a materialelor și fondurilor fixe, plusul de efort 
inteligent, drămuit de fiecare tinăr in parte, garantează că an
gajamentul de a realiza cincinalul în 4 ani și 6 luni va fi înde
plinit. Obiectivul acestui efort : o producție suplimentară în va
loare de peste 250 milioane lei.

Alertă la „placaje"
Maistrul Constantin Georgescu 

este îngrijorat : „Nu mai avem 
în depozit decit 430 mc de buș
teni. In cinci zile i-am terminat. 
Ce facem pe urmă ? E-adevărat, 
nici noi nu credeam că o să 
facem atit de repede planul. Am 
fi luat din timp măsuri să nu 
avem dureri de cap cu aprovi
zionarea. De peste doi ani. lu
crăm în plin, fără probleme, ne 
situăm pe primul loc în între
cerea dintre fabricile combina
tului. Tocmai acum, cînd soli
citările pentru export s-au mă
rit, cînd am luat un avans de 
peste 600 mc. să slăbim ritmul ? 
N-am calculat bine ! Ziceam 
că mecanizarea unor operații și 
organizarea lucrului după un 
nou flux tehnologic vor mări pro
ductivitatea doar cu 10 Ia sută, 
dar a crescut cu ceva mai mult... 
Și tinerii din ateliere, pe care 
nu contam atit de mult, au în
trecut așteptările... Incit am 
ajuns să consumăm doar 41 de 
om-ore pentru un metru cub de 
placaj, față de celelalte fabrici 
din țară care îl fac în 43—45 de

IUSTIN MORARU
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© Cum realizăm o agri
cultură intensivă?

® înaltul exemplu pe
care-1 urmăm

© Cercetarea de azi, pro
ducția de mîine

CREAȚIA ARTISTICA, EXPRESIE
A GENIULUI POPORULUI

Un text esențial din proiec
tul de Program al Partidului 
Comunist 'situează poziția crea
torului de artă și a scriitorului 
în raport cu societatea: „Lite
ratura și arta — se spune în 
acest document de inestimabilă 
valoare teoretică și practică — 
nu sînt creația unor aleși aflați 
deasupra vieții, trăind și gîn- 
dind in afara relațiilor sociale: 
ele exprimă transformările care 
au Ioc neîncetat în societate, 
cuceririle forțelor revoluționare, 
progresiste, gîndirea înaintată a 
fiecărei epoci. Literatura și 
arta sînt rodul forței creatoare 
a societății, expresia geniu’hi și 
a sensibilității poporului însuși, 
pe care adevăratele talente le 
întruchipează în lucrările lor".

de NICOLAE BALOTĂ

socială, 
valoarea 

gestului creator 
uman. Se poate afirma, consi- 
derînd întreg procesul creației 
artistice, ca și ce! al transmi
terii operei create, că arta este 
făurită de om, pentru om, prin 
mijlocirea unor factori esen
țiali umani.

în artă valoarea este deter-

Ca orice activitate 
arta pune în lumină 
eminentă a

minată atit de gradul în care 
opera răspunde 
istorico-sociale, 
spirituale ale omului, 
și de cantitatea și

. muncii depuse pentru 
ei — ceea ce presupune cultură, 
cunoașterea și înțelegerea 
vieții, imaginație, geniu. Va
loarea operei de artă depinde, 
așadar, de nivelul efortului 
creator al artistului, ca și de 
modul în care ea răspunde unei 
cerințe spirituale.

Creația artistică pretinde o 
serie de virtuți umane ale crea
torului. Și, înainte de toate, o 
deschidere a artistului spre tot 
ceea ce este uman. Sensibilita-

imperativelor 
necesităților 

precum 
calitatea 
crearea

(Continuare în pag. a 11-a)

interimar al
Joi, 26 septembrie, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Lafkos 
Clerides, ministrul justiției din 
Cipru, reprezentantul personal 
al președintelui interimar al 
Ciprului, Glafkos Clerides.

La întrevedere au participat 
tovarășii Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Mircea Malița, consilier al

@ Cosmonautul
Joi la amiază, președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe cosmonautul american 
Eugene Cernan, comandantul 
navei spațiale „Apollo 17“.

La primire a luat parte tova
rășul loan Ursu. președintele 
Comitetului național pentru 
știință și tehnologie.

A fost de față ambasadorul 
Statelor Unite la București, 
Harry Barnes jr.

Cmcmalul
1976 1980

_________i

în proiectul Programului 
Partidului Comunist Român, de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism, se subliniază faptul că 
pentru perioada următoarelor 
două decenii și jumătate în 
orientarea industriei alimentare 
se va porni de la cerințele unei 
alimentații științifice care să 
contribuie la dezvoltarea armo
nioasă, fizică și psihică a omu
lui. Se înțelege, aceste cerințe

Ciprului
Socia-președintelui Republicii 

liste România.
Oaspetele a transmis 

ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui 
interimar al Ciprului și a gu
vernului, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate 
poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru 
i-a fost adresat și

pre-

mesajul ce 
pentru bu-

nele urări exprimate și a rugat 
să se transmită un cordial salut 
președintelui interimar Glafkos 
Clerides, întregului popor ci
priot.

în cursul convorbirii, minis
trul Lafkos Clerides a ținut să 
exprime președintelui Nicolae 
Ceaușescu înalta apreciere a 
guvernului său față de acțiu
nile politice inițiate de România,

(Continuare in pag. a IlI-a)

american Eugene Cernan
Cosmonautul american a ex

primat vii mulțumiri pentru o- 
noarea de a fi primit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. In 
semn de omagiu, el a oferj't șe
fului statului român macheta 
modulului lunar și efigia zboru
lui „Apollo 17", împreună cu fa
nionul cu tricolorul românesc, 
care a însoțit, alături de stea
gurile celorlalte națiuni, pe cos- 
monauții americani în misiunea 
lor pe Lună; pe placheta pe care

era fixat fanionul românesc se 
aflau înscrise, sub semnăturile 
membrilor echipajului, cuvinte
le: „Fie ca steagurile celor două 
țări să fluture mereu în aceeași 
direcție, simbolizînd prietenia și 
înțelegerea".

Mulțumind călduros, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus:„Sînt 
complet de acord de a face to-

(Continuare în pag. a IlI-a)ORIENTĂRI ÎNINDUSTRIA ALIMENTARĂ

...pentru că sute de mașini urcă în vîrf de munte sau coboară în adîncuri nebănuite, acolo unde 
betonul și turbinele prind rădăcini noi în ctitoria de lumină.

Foto : QH. CUCU

Lotru monumental
Magnifica exuberanță a unui 

munte — măreția , oamenii se 
luptă pentru a o egala. (Aici, la 
Lotiu s-a înregistrat recordul 
național de înaintare în galerie 
prin excavații : 327 metri liniari 
pe lună).

Extraordinara faimă a unei 
ape — energia ; oamenii se 
luptă pentru a o stăpîni I (La 
confluența Lotrului și Oltului 
rîurile au potențialul hidroener
getic cel mai ridicat: 2 300 Kwhf 
km).

La Lotru, într-o grădină, am 
găsit flori de piatră și metal 
care se adapă din unda cris
talină a gîndului de construc
tor! (Și sînt peste 8 000...).

Coloana abruptă a munților 
am străbătut-o pe serpentine. 
Spinările ascuțite sfîșiau norii,

prăvălind în calea drumului, a 
apelor falnici brazi. Îndărătnicia 
noastră, înaintam fără greutate 
în acest peisaj sălbatic, avea o 
explicație: toate drumurile care 
duc la o grădină sînt bătătorite 1 
Dar aici sapa nu a fost suficien-

prietenii de suflet ai constructo
rilor. Poate pentru că nu o dată 
trăiesc și simt împreună aceeași 
viață plină de neprevăzut. Se 
întîlnesc, nici nu gîndești unde, 
depănînd amintiri comune des
pre locuri umblate, despre oa-

REPORTAJUL NOSTRU
tă; cuvîntul de ordine l-a scris 
dinamita și buldozerul care a 
ținut treaz ecoul nou și răsu
nător al văii, armonizat de gla
sul voinței de a construi. De 
fapt la Bicaz, Argeș, Porțile de 
Fier a fost la fel, s-a scris la fel, 
despre greutăți, despre eroism, 
despre bucurie. Reporterii au 
fost și vor rămîne întotdeauna

meni cunoscuți. Și scrisul rămî
ne fidel, ca o arhivă mustind de 
viață, faptelor. Oameni dîrji și 
locuri sălbatice; grădini de lu
mină — mai tîrziu — și amin
tiri frumoase.

L-am întrebat pe tovarășul 
Ion Bolnavii, secretarul de partid 
de la Lotru:

— De cîte ori ați aruncat în

sus cu șepcile (n. r. căștile de 
protecție)?

Întrebare bizară. Am văzut 
prin părțile locului o jucărie de 
copil; o batistă transformată în 
parașută. Și zborul ei lin între 
falnicii brazi m-a îndemnat să 
cred într-un gest reflex... De cîte 
ori ați aruncat cu șepcile în sus?

— In fiecare zi s-a întîmplat 
ceva; și se va mai întîmpla. Pe 
zi?... Nu știu de cîte ori. Să 
știți însă că mai dăm și de pă- 
mînt cu ele. Fără necazuri, ar 
fi necinstit să spunem că am 
construit.

Cetină, fier, beton. Nouageo-

ȘTEFAN DORGOȘAN
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CAMPANIA AGRICOLA

Bihor: Transportul
în pas cu ritmul

alert al recoltatului
întreprinderea agricolă de 

stat Oradea, întinsă pe o rază 
de peste 40 de km, dispune de 
mai multe ferme, fiecare cu 
peste 1 000 hectare teren. Pre
tutindeni se lucrează cu spor, 
cu întreg efectivul la încheierea 
lucrărilor agricole specifice a- 
cestui sezon. La sediul fermei 
nr. 6 Livada nu se putea sta 
de vorbă cu nimeni. Toată lu
mea era pe cimp. Ajungem la 
tarlaua de porumb. Aici întîlnim 
pe elevii Grupului școlar sani
tar Oradea, peste 120 la număr, 
care au împînzit lanul. Consti- 
tuiți în echipe de cîte cinci, cu 
toții recoltau de zor, folosind 
din plin fiecare oră bună de 
lucru.

— De patru zile recoltăm po
rumb, ne spunea Eugenia Pop. 
Fiecare echipă recoltează, a- 
dună grămezile și taie cocenii 
pentru a face drum remorcilor 
de transport. După ce termi
năm această tarla de 70 hec
tare, vom trece pe un alt lot. 
Timp de două săptămini vom 
fi prezenți in lanurile de po
rumb și sperăm cu bune rezul
tate.

La ora prînzului toți elevii 
au ajuns la capătul 
Fiecare șef de echipă 
tează bilanțul zilei de 
Tinărul inginer Ion Mazilescu 
notează mulțumit de calitatea 
și cantitatea lucrării.

Ferma dispune și de o supra
față însemnată cu floarea-soa- 
relui. Aici, mecanizatorii Iona 
Buie, loan Manea, Gheorghe 
Bondi, Vasile Bondor descăr- 
cau pentru ultima dată buncă- 
rele combinelor „Gloria", pline 
cu semințe de floarea-soarelui. 
Producția de pe 50 de hectare 
a fost în întregime recoltată si 
transportată la I.V.C. ~ ’
Ritmul alert în care 
șoară munca pe cîmp 
îngreunat, după cum 
șeful fermei, inginerul Ladislau 
Sechey, pe care îl intilnim in

mijlocul mecanizatorilor, de 
modul defectuos în care decurge 
transportul porumbului. Mai

O. MARIAN
(Continuare în pag. a 111-a)

științifice trebuie susținute nu 
numai de producții care să le 
facă viabile, ci și de sensuri de 
acțiune specifice. Drept urmare, i 
in această perioadă se va rea
liza o îmbunătățire substanțială 
a strueturii ansamblului prin 
sporirea aportului caloric și 
îndeosebi al celui proteic, bazat 
Pe creșterea ponderii consumu
lui de alimente de origine ani
mală, concomitent cu reducerea 
treptată a consumului de și 
din cereale. Astfel, se consi
deră că la nivelul anului 1980 
se va putea satisface necesarul 
fiziologic de consum la alimen
tele de bază, realizare pe va 
situa România printre țările dez
voltate din acest punct de 
vedere. Ritmurile înalte pre
văzute pentru subramurile in
dustriei alimentare se „con
formează", în primul rînd, 
necesității asigurării unei ali
mentații echilibrate a populației.

Un alt aspect ce trebuie reți
nut este acela al orientării in
dustriei alimentare 
rioada la care ne 
spre valorificarea superioară a 
resurselor interne 
prime agricole și sporirea sub
stanțială a produselor cu va
loare alimentară ridicată, prin 
asta venindu-se în 
narea regulilor 
științifică.

Strîns legată 
superioară a 1 
este problema 
produselor alimentare. Procesul 
de diversificare este un pro
ces continuu care trebuie să

— în pe- 
referim —
de materii

intîmpi- 
de alimentație

de valorificarea 
materiilor prime 

i diversificării

păstreze pasul cu evoluția gus
tului, cu tradițiile zonale ale 
consumatorilor, cu creșterea pu
terii de cumpărare a acestora.

Directivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. ridică încă o 
dată problema diversificării 
producției alimentare, un ac
cent deosebit punîndu-se pe 
producerea de preparate și se- 
mipreparate culinare, produse 
dietetice și pentru copii. E bine 
de știut că, pe linia diversifică
rii, se vor realiza sortimente va
riate de mîncăruri gata pregă
tite, preparate și semipreparate 
culinare din carne, pește, lapte, 
legume, gătite pentru consumul 
imediat, se va extinde și diver
sifica fabricația produselor die
tetice specifice alimentației co
piilor și anumitor categorii de 
consumatori 
vitaminizate, 
serve mixte, r_________ __
lorice). în industria conservelor, 
diversificarea se va profila pe 
seama produselor gata prepa
rate, ținînd seama de creșterea 
cererilor de consum pentru a- 
ceste sortimente ; la produsele 
zaharoase, se are în vedere rea
lizarea de noi sortimente în 
cadrul grupelor existente, pre
cum și crearea de noi grupe de 
produse : se va fabrica o gamă 
largă de băuturi răcoritoare pe 
bază de sucuri concentrate indi-

(produse lactate 
concentrate, con- 
produse slab ca-

Dr. VINTILA ROTARU 
secretar general în M.A.I.A.A.

(Continuare în pag. a Ill-a)

MANUSCRISUL 2254

tarlalei. 
rapor- 

muncă.

Oradea, 
se desfă- 
este însă 
ne spune

Schițele „dramei dacice" aparținînd tî
nărului Eminescu - fragmente analizate în 
vederea unei prezumtive reconstituiri de 
către G. Călinescu - conțin numeroase idei 
cărora cititorul le poate auzi răsunetul me
reu actual. Atenția poetului este acapara
tă de confruntarea dacilor cu reprezen
tanții marii civilizații romane însă intenția 
lui nu era de a versifica luptele daco-ro- 
mane, pentru a realiza astfel tablouri și 
biografii de eroi. Aceste versuri nici nu 
sînt propriu-zis fragmente dintr-o dramă 
nescrisă ci mai degrabă meditații asupra 
formelor de existență isto
rică a popoarelor. Din privi
rea forțelor care se înfruntă 
pe arena istoriei poetul re
ține și descrie portrete și idei 
cu o mare valabilitate și 
pe care le-am putea cita și astăzi. Nimic 
mai străin de spiritul profund al poetului 
- ușor de recunoscut încă din tinerețe - 
decît contemplarea pasivă, placiditatea, 
consemnarea rece a propriilor constatări a- 
supra mersului istoriei. Cred că se exage
rează Intr-o bună măsură atunci cînd, ain- 
tr-un fals spirit de obiectivitate zisă știin
țifică, asupra concepției și gîndirii istorice 
a marelui poet se aruncă haina pesimis
mului inclus în efectul contemplării istoriei 
ca „panoramă a deșertăciunilor". Oricît de 
sus ar fi poziția de pe care Eminescu con
templă scurgerea civilizațiilor, el nu privește 
lucrurile cu un „rece ochi de mort", in amin
titele schițe (manuscrisul 2254, citat de Ma
rin Bucur în Caietele Mihai Eminescu, II)

ideile sînt expresia unui spirit profund in
teresat de destinul poporului său, al idealuri
lor pentru care luptă. Poetul formulează 
undeva, cu mare acuitate, o distincție ce se 
cuvine reținută, deschizînd o perspectivă, 
ce va fi confirmată, asupra condiției de su
praviețuire a eroului, a luptătorului sus
ținut pe dinăuntru de gînditor. Distincția, 
deosebit de plastică, se face între „gladia
torii spiritului" și „gladiatorii cu corpul", 
atrăgîndu-se totodată atenția, în logică 
urmare, asupra lipsei de libertate reală a 
celor ce „domnesc lumea... sclavi ei îi

C. STĂNESCU

. nnesc lumea... sclavi ei înșir , 
„regii titani" fiind nefericiți - 
uneori fără să o știe. Nefe
riciți, „Trăgînd la car, 
de triumfător", in felul 
poetul medita la cariera fără 
glorie a „dreptului forței", 

alternativa libertății adevărate,

carul 
său,

opunîndu-i
pentru care nici un sacrificiu nu este inutil. 
Demne de subliniat, după lectura unor ase
menea manuscrise din tinerețe, sînt adînci- 
mea gîndirii marelui poet încă din perioada 
socotită a debutului, caracterul esențial al 
temelor la care meditează, radicahtatea 
soluțiilor, soliditatea convingerilor. încît 
debutul lui Eminescu nu poate fi apreciat 
doar pe baza versurilor publicate în „Fami
lia", ci ținînd cont de ceea ce spun manu
scrisele aceleiași perioade. Idei cum sînt 
cele descoperite aici ne arată că de fapt 
în noțiunea de „debut" coexistă mai multe 
vîrste spirituale, suprapuse, accentul speci
fic dîndu-l maturitatea gîndirii tînărului poet.
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CUM REALIZĂM O 
‘AGRICULTURĂ INTENSIVĂ?

CREAȚIA ARTISTICĂ, EXPRESIE 
A GENIULUI POPORULUI

■- Dezvoltarea continuă a producției vegetale și animale, reali
zarea unei agriculturi intensive, moderne, de inalt randament, 
constituie unul din obiectivele fundamentale, de mare valoare 
practică și teoretică, pe care partidul ni-1 propune spre înfăp
tuire. Clarviziunea Directivelor, obiectivitatea și justețea lor, 
constituie un indemn pentru mobilizarea in muncă, pentru că 
direct legate de rezultatele muncii sint condițiile de viată. Sînt 
principii la care adeziunea noastră este unanimă tocmai din 
aceste considerente. Deci, cum realizăm o agricultură inten
sivă î — este întrebarea anchetei noastre.

• Programul partidului, avînd 
la bază sinteza practicii istorice, 
sociale si economice pe care 
România a străbătut-o. este, 
după mine, un instrument de 
lucru concret, ne spune ing. 
Gheorghe Ivana, de la Centrul 
pentru încercarea soiurilor Co- 
gealăc, județul Constanta. Mate
rializarea lui practică depinde. 
In primul rind. de seriozitatea 
cu care, toți la locul de muncă, 
transpunem la condițiile concre
te sarcinile care ne revin : in 
cazul meu o agricultură de Înalt 
randament. Obiectivul pare com
plex și pretențios pentru un sin
gur om la trecerea superficială 
în revistă. Dar cum obținerea 
unor producții cit mai mari la 
hectar depinde în egală măsură 
de existenta soiurilor si hibrizi
lor cu însușiri biologice supe
rioare, în paralel cu aplicarea 
unei tehnici si tehnologii avan
sate, de aici se desprinde^ îmbi
narea organică a activități Pe 
care o practic cu efortul gene
ral al oamenilor muncii care 
lucrează in agricultură si pen
tru agricultură. Materialul biolo
gic pe care îl testez in cadrul 
parcelelor experimentale este 
imens : din el trebuie să aleg 
numai acele variante care dau 
cele mai bune rezultate de pro
ducție in cultura mare, in ra
port de baza tehnico-materiâlă 
cu care sîntem înzestrați. Cre
deți că. în acest context. RES
PONSABILITATEA este o ca
litate a muncii mele ? Desigur, 
pentru că fiecare specialist este 
interesat să obțină producții 
mari în unitatea unde lucrează, 
iar 6Oiul sau hibridul, sămînta 
în general, constituie prima ve
rigă in realizarea recoltelor bo
gate.

Cercetarea de azi, 
producția de miine

Opera revoluționară pe care 
o înfăptuim, urcind spre viito
rul comunist, cere științei să 
urmeze direcțiile generale ale 
progresului material și so'cial, 
să aducă societății o uriașă e- 
conomie de muncă vie, de ma
teriale, de resurse. In acest con
text, cercetarea fundamentală 
și aplicativă este strins legată 
de ritmul și obiectivele econo
miei naționale. Știința de azi 
este producția de miine, 
laboratorul de azi este uzina de 
miine. Am studiat Programul, 
această cartă fundamentală a 
mersului nostru înainte, oprin- 
du-mă îndelung asupra capi
tolelor privind strategia indus
trială a partidului și politica 
de promovare a științei și pro
gresului tehnic. Particip deci 
la dezbaterea lui atît ca cetă
țean al României socialiste, cit 
și ca om de știință și cercetă
tor într-un institut care deser
vește o ramură importantă in 
ansamblul economiei naționale. 
Institutul asigură valorificarea 
superioară a unei bogății de 
mare însemnătate — pădurile 
țării — refacerea permanentă și 
dezvoltarea fondului forestier. 
Programul precizează teoretic 
și practic, ce înseamnă de fapt 
uiilizarea superioară a resurse
lor. Un proces de obținere a 
unei producții cu o valoare cit 
mai ridicată din aceeași canti
tate de materii prime, datorită 
sporirii volumului valorilor de 
întrebuințare și a prelucrărilor 
industriale complexe. Pentru 
cercetarea noastră acest obiec
tiv înseamnă un vast program 
de sporire necontenită a rezer
velor de masă lemnoasă, o în
trebuințare a lor integrală. Ce 
gîndesc cercetătorii in această 
privință ? Aprofundăm fie
care prevedere referitoare la 
munca noastră, dar și cu a- 
ceeași răspundere trecem la 
fapte. Aceasta este de fapt va
loarea operantă a lecturii Pro
gramului. a pătrunderii lui în 
toate . semnificațiile.

Ne așteaptă o operă laborioa
să ■ de cercetare menită să sta
bilească noi tehnici de exploa
tare a pădurilor, de moderniza
re,'a sistemelor de mașini, de

# (Urmare din pag. I) 

omj-ore. Record, ce mâi. La 
anul, ziceam, c-o să reducem 
acest timp la 38 de ore, prin 
mecanizarea lucrărilor în toate 
sectoarele. Dar tare mi-e teamă 
că'nu ne sosește materia primă 
și ne dă peste cap toate planu
rile..."

Peste numai dbuă ore, Nicolae 
Alexandru, secretarul comite
tului U.T.C. pe fabrică, aducea 
vestea că pe poarta combinatu
lui) au intrat două camioane cu 
bușteni : „Ce-s două camioane, 
un’ fleac", a replicat maistrul. 
Nti s-a liniștit decît cind a aflat 
că delegații trimiși la întreprin
derile forestiere din zonă au 
reușit să procure și să expedie
ze spre Pitești întreaga cantita
te de materie primă necesară.

Mîinile inginerului Leoncel 
Nicolaescu

Fabrica de binale exista și in ‘ 
anii trecuți, dar acum e cu totul 
alta : a fost m'utată într-o altă 
hală, liniile tehnologice au fost 
modernizate, munca e organiza
tă după principii ergonomice, 
doar oamenii sînt aceiași. Pe 
inginerul stagiar Leoncel Nico

• Cred că tovarășul Ivana a 
atins o problemă de fond, aceea 
a organicitătii Programului 
P.C.R.. intervine ing. Ion Necu- 
la. de la I.A.S. Drumul Subțire, 
județul Ialomița. Armonizarea 
ramurilor și subramurilor care 
conlucrează la realizarea unui 
obiectiv își găseste substanța 
practică în efortul fiecăruia din
tre noi pentru ca valorile ofe
rite de linia teoretică a Directi
velor să capete viață. Unitatea 
noastră dispune de o bază teh- 
nico-materială obișnuită pentru 
agricultura socialistă din tara 
noastră. Rezultatele bune pe 
care le obținem în producție — 
peste 4500 kg cereale boabe și 
6-7000 kg porumb la hectar — 
eficiența și randamentul ridicat 
se datoresc în special ambiției, 
fără a fi pretențios în expri
mare. cu care specialiștii, me
canizatorii întreprinderii mun
cesc pentru a smulge pămîntului 
roade cît mai mari. Aproape 
8000 de hectare irigate, bine a- 
coperite cu forță energetică și 
chimică, produc recolte duble 
fată de acum 10 ani. Pro
cedeul este simplu : agroteh
nică înaintată, organizarea mun
cii pină în cele mai mici amă- 
nute pentru executarea la timp 
a lucrărilor, recoltarea, depozi
tarea și conservarea producției 
conform principiilor adecvate. 
Cu alte cuvinte, nimic deosebit, 
nici un secret, nimic in plus, 
numai dorința de a realiza, du
blată de efortul creator si mun
că asiduă. Armonizarea sectoare
lor de activitate. racordarea 
muncii ne o traiectorie unică, 
constituie încă o resursă de noi 
realizări, este concluzia Ia care 

elaborare a unor tehnologii mo
derne și de noi produse de 
mare căutare, cum sint furnirele 
estetice, elementele mulate, 
plăcile aglomerate, realizarea a 
noi tehnologii, scule și utilaje 
care să asigure reducerea pier
derilor de lemn și a consumuri
lor specifice. In zilele noastre 
adaptarea resurselor naturale 
la cerințele avintului rapid și 
progresului multilateral al pro
ducției materiale presupune ca 
în fiecare activitate de cerceta
re să se elaboreze procedee și 
tehnologii noi, să fie promova
tă tehnica înaintată. Tara, 
așa cum se configurează în pa
ginile Programului, cu aportul 
nemijlocit al științei, se află 
in plin proces de modernizare 
a structurilor sale economice, 
de accelerare a diversificării și 
înnoirii producției, de valorifi- 

laescu. tehnologul fabricii, îl 
găsim în salopetă „ocupat cu 
reglarea unei mașini". Așa ni 
s-a spus. ,.într-un sfert de oră 
termină". Peste o jumătate de 
oră, cu miinile pline de ulei, 
oscilind între trusa de scule, pe 
care le folosește cu siguranța 
lăcătușului, și rama de fereastră 

Conștiințe tinerești in oglinda muncii
pe care, la aceeași mașină, o 
taie 1a o anumită dimensiune, 
il găsim tot acolo. „Cit mai 
durează ?“ il întrebăm. „Mai am 
de lucru la ea cel puțin o săp
tămână. Acum fac încercări. E 
O mașină veche, devenită dis
ponibilă, pe care o vom trans
forma într-un. agregat pentru tă
ierea ramelor de uși și ferestre, 
încerc să scot anumite profile. 
Al doilea agregat de acest fel 
este în execuție. Cu ajutorul 
lor va crește mult productivita
tea. Vom scoate 8—9 uși pe 
minut, față de 1—2 cite facem 
acuma".

Ne vorbește apoi despre o 

am ajuns în urma analizei 
obiective ne care am făcut-o 
rezultatelor si posibilităților 
noastre.

• Pentru a completa imagi
nea formulată de antevorbitori, 
ne spune ing. Gheorghe Alionte, 
șef de fermă la cooperativa a- 
gricoiă „Ion Roată" județul Il
fov, aș adăuga, ca o condiție e- 
sențială a realizării unei agricul
turi intensive, necesitatea profe
sionalizării stricte a lucrătorilor 
din acest domeniu. Procesul este 
în curs de desfășurare, dar în 
viitor el trebuie accentuat. Nu
mai cunoscînd foarte bine pa
rametrii tehnici și biologici 
ai mijloacelor de producție
cu care lucrezi poți obține
roade bogate. Necesitatea este 
cu atit mai stringentă cu
cit in agricultură, spre deo
sebire de industrie, se lu
crează cu materie vie. cu pro
cese fiziologice al căror meca
nism de desfășurare este mult 
mai complex, depinzînd de o
multitudine de factori. Amplul 
proces de invătămint agro
zootehnic în care sint incluși ță
ranii cooperatori si lucrătorii 
din agricultura de stat, cursurile 
de specializare, școlile si insti
tutele agricole sint capabile să 
ofere o imagine științifică îmbi
nată cu una practică, dar aceas
ta trebuie continuată si îmbu
nătățită an de an. cu cele mai 
recente descoperiri. Aici inter
vine una din principalele obliga
ții-ale specialistului.

Fără a considera prezenta 
dezbatere încheiată, se cuvine să 
tragem cîteva concluzii desprin
se din opinia celor 3 specialiști 
participanti la discuția noastră. 
Realizarea unei agriculturi in
tensive stă în puterea noastră, 
dacă fiecare la locul de muncă 
analizăm cu discernămînt resur
sele de care dispunem, armoni- 
zîndu-le în procese organizato
rice si tehnologice adecvate, 
perfectionîndu-ne continuu, pre
gătirea profesională.

D. ȘTEFAN

care tot mai eficientă a resur
selor naturale și umane de ca
re dispune. Mai sînt circa 83 
de zile pină la Congresul al 
XI-lea al partidului și cred că 
exprimîndu-ne adeziunea la 
acest vast program ideologic, 
teoretic și politic trebuie să-l 
și „transfigurăm" prin contribu
ția noastră de idei și creativi
tate. Străbatem aceste zile cu 
deplină încredere în puterea 
creatoare a cercetării româ
nești, trecînd in spiritul înalt 
al Programului de la gîndire la 
acțiune, de la acțiune la mun
că tenace pentru înfăptuirea 
prevederilor sale.

dr. ing. DUMITRU IVANESCU 
director al Institutului 

de cercetare și proiectare 
din industria lemnului 

linie automatizată pentru tă
ierea și asamblarea foilor de 
uși la proiectarea cărora lu
crează împreună cu inginerul 
Dumitru Petcu, maistrul Gheor
ghe Nițu și alții. „Va crește 
productivitatea cu cel puțin 30— 
40 la sută. Ceea ce facem acum 
e doar începutul". Și înțelegem

că depășirea planului de binale 
cu peste 500 000 lei este doar 
unul, și nu cel mai concludent 
dintre succesele ce se prefigu
rează la această fabrică.

Ochiul muncitorului de la 
„Rampa verde"

Zece platforme încărcate cu 
seînduri groase, doar cu cîteva 
minute înainte desprinse din 
trunchiurile, încă verzi, ale buș
tenilor de fag sau de brad, aș
teaptă pe „rampa Verde" — o 
hală imensă, deschisă — să fie 
sortate, repartizate pe dimen
siuni, calități și sortimente. Alte

înaltul 
exemplu 
pe care-1 
urmăm

Recitesc Prdgramul partidului 
— Carta de Aur, fundamentală, 
a existenței noastre actuale și vi
itoare — și, cu fiecare aprofun
dare, descifrez, noi sensuri, di
recții de acțiune în care comu
niștii, toți cetățenii patriei ne 
simțim implicați, trup și suflet, 
pentru edificarea celei mai 
drepte orînduiri sociale — comu
nismul. Programul cheamă la 
mai mare efort conștient, la o 
concentrare de forțe lucide, Ca
pabile să dea viață mărețelor 
perspective. La fiecare loc de 
muncă, aceasta presupune pro
iecții concrete, sarcini sporite, 
exigente, pentru fiecare colectiv, 
pentru fiecare om. Aș dori să 
mă opresc nu atît la situația de 
ansamblu a întreprinderii noas
tre, cît, mai ales, la secția în 
care muncesc, la specificul pos
tului meu de lucru. Împlinesc 26 
de ani de cînd am trecut pra
gul fostelor uzine „23 August". 
Zic „foste", pentru că de la 
ceea ce însemna atunci, în 1949, 
unitatea — mai puțin de jumă
tate din ce există astăzi — și 
ceea ce reprezintă întreprinde
rea în 1974, este o diferență de 
valoare căreia numai timpul nos
tru socialist a putut să-i dea îm
plinirea cuvenită. De 26 de ani 
muncesc în aceeași secție, ace
lași atelier, același banc de lu
cru. De la locomotive cu abur, 
necesare la timpul lor, am ajuns 
să producem utilaj metalurgic și 
compresoare de înaltă ținută 
tehnică, competitive pe piața in
ternă și externă. Eu sînt munci
tor trasator și pot spune ce ni
vel de complexitate solicită con
strucția unor astfel de utilaje, 
majoritatea reperelor conducă
toare trecînd prin mina trasato
rului. Numai un compresor are 
peste 3 000 de repere. De aici 
pornind, I înțeleg eu natura sar
cinilor pe care partidul le pro
pune astăzi conștiinței noastre, 
prin Programul aflat în dezba
tere. Pentru secția in care lu
crez, aceasta înseamnă, în pri
mul rînd, un spor de producție 
cu 58 la sută mai mare în anul 
ce vine, față de 1974, o produc
ție în ansamblul calitativ supe
rioară actualului an. Va trebui, 
deci, ridicată calificarea' noastră 
profesională, a tuturor muncito
rilor. Vor avea loc modificări și 
modernizări de tehnologii, spo
rirea randamentului utilajelor, 
creșterea productivității muncii. 
Aceasta va impune — pentru li
nele produse — specializarea oa
menilor pe repere, operații și 

platforme abia încărcate vin, 
vin mereu, dinspre fabrica de 
cherestea, semn că cei peste 80 
de tineri de acolo lucrează bine, 
ferăstraiele lor merg din plin. 
„Abia biruim cu sortarea, pen
tru că în fiecare zi ne trimit 
cu o platformă-două mai mult 
decit era planificat, ne spune

Nicolae Amzăr, sortator și în 
același timp secretarul comite
tului U.T.C. pe fabrică. Ei ne 
trimit tot mai multe, iar ziua 
e tot mai scurtă și noi nu pu
tem sorta decît la lumina zilei. 
Cea artificială îți înșeală ochiul, 
nu distingi nuanțele adevărate 
ale lemnului, calitatea lui. Că 
un sortator bun trebuie să aibă 
un ochi de mare precizie și fi
nețe. Capacitatea asta de a 
vedea calitatea lemnului în 
toate aspectele și subtilitățile ei 
se formează în cel puțin 6 luni". 
Dar sîntem aici, la sortare o 
echipă de șoc, cu mulți sorta- 
tori buni, incit am reușit să

chiar faze de lucru; pentru alte 
produse — nu de serie — va fi 
nevoie de o calificare complexă, 
de o polificare. Toate aceste sar
cini va trebui să le rezolvăm, ca 
să zic așa, din mers, paralel cu 
realizarea ritmică a planului. Iar 
noi, muncitorii secției, ai între
prinderii, ca toți oamenii muncii 
din patria noastră, le vom duce, 
cu răspundere comunstă, la în
deplinire. Pentru că — și asupra 
acestui aspect aș vrea să insist 
mai mult — nu este vorba doar 
de o calificare profesională su
perioară, de realizarea unor pro
ducții sporite și de înaltă calita
te. Paralel, și în consecința aces
tui act, este vorba de o perfec
ționare a noastră, umană, de e- 
ducația noastră comunistă, în 
spiritul trăsăturilor omului nou — 
capitol important in Programul 
partidului. Un climat generos do- 
bîndirii și întăririi acestor însu
șiri îl constituie însuși procesul 
muncii ca atare. El trebuie, în
să, continuat cu un neslăbit pro
ces de educație, de ridicare a ni
velului politic și ideologic, în așa 
fel incit fieoare să opteze și să 
acționeze conștient pentru pro
gresul general al societății. Mul
te sînt formele și metodele de 
realizare a acestei educații. Eu 
m-aș opri la una singură. Iată, 
in secția noastră lucrează circa 
1 500 de muncitori. Dintre aceș
tia, 75 la sută sînt tineri. Desi
gur, organizația U.T.C. acționea
ză, prin forme specifice, pentru 
educația membrilor săi. Dar noi, 
maturii ? — noi, comuniștii '?
Cred că cea mai bună și mai 
eficientă metodă a noastră este 
exemplul personal. Un tinăr, 
ucenic sau proaspăt absolvent al 
școlii profesionale, cînd vine în 
uzină are obiceiul să pună ochii, 
de la început, pe un muncitor 
vîrstnic, de regulă cel alături de 
care lucrează, in dorința sinceră 
ca acesta să devină meșterul lui. 
Pe parcurs, tînărul învață nu 
numai meserie, ci și deprinde
rile de viață, de gîndire, ale 
muncitorului vîrstnic. Or, este 
foarte important ce fel de exem
plu, de muncă și viață, le ofe
rim, le insuflam tinerilor noștri 
tovarăși de efort. Personal, în 
cei 26 de ani, am avut alături 
mulți tineri, astăzi muncitori și 
maiștri de nădejde. Nicolae Că
lin, Stelian Mitrea, Nicolae Du
mitrescu, Ion Soare sînt cîțiva 
cu care, modest, mi-aș îngădui 
să mă mîndresc. Alți comuniști
— și aș aminti pe Tudor Mieilă, 
Traian Alexandrescu, Nastasia și 
Ion Paraschivoiu — fac zi de 
zi dovada aceluiași devotament 
pentru armonioasa formare a ti
nerilor muncitori.

Dar noi înșine, comuniștii, 
sîntem angajați în această oonti- 
nuă acțiune de perfecționare po
litică, ideologică, morală, pentru 
instaurarea în viața și munca 
noastră de zi cu zi a principiilor 
și normelor eticii și echității so
cialiste. Avem pentru aceasta, 
înaltă călăuză, pe cel dinții co
munist al patriei, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acest fapt 
sporește exigențele demnității și 
responsabilității noastre comu
niste și dă un puternic imbold 
eforturilor noastre de neîncetată 
autoperfecționare. In numele a- 
cestui înalt exemplu sîntem da
tori să creștem și să educăm tî- 
năra generație de viitori con
structori ai comunismului, îneît 
prin munca și viața lor, ei să se 
vădească demni de nobilul titlu
— comunist de omenie.

MARIAN AVRAM, 
trasator mecanic la 

Întreprinderea „23 August" 
din Capitală, 

secretarul comitetului de partid 
din secțiile complexe și 

compresoare

sortăm tot ce s-a dat pină acum 
peste plan, peste 900 metri cubi 
de cherestea de foioase și răși- 
noase.

Insfala)ie condusă de finer!

La tabloul de comandă al in
stalațiilor de furfurol din cadrul 

fabricii de tananți, îl găsim pe 
operatorul chimist Constantin 
Voicu. secretarul comitetului 
U.T.C. Cadranele aparatelor a- 
rată că instalațiile funcționează 
la parametrii normali. Din oră 
în oră, operatorul de serviciu 
notează într-un registru reali
zările. în acest schimb s-a acu
mulat o depășire de 200 kg 
furfurol. Registrul mai arată că 
la această instalație deservită 
aproape numai de tineri, planul 
se depășește oră de oră. Prin 
folosirea judicioasă a instalației 
pînă în prezent s-a acumulat o 
depășire de peste 43 000 kg 
furfuroL

(Urmare din pag. I)
tea artistică diferă de la un 
creator la altul, dar — sub pe
ricolul secătuirii forței de crea
ție — această vină a sensibili
tății nu are voie să fie obtu
rată în fața multitudinii de as
pecte pe care le oferă atît de 
bogata realitate omenească. Nu 
este preocupare mai fertilă a 
unui scriitor, mai aptă a fi con
vertită în opere perene, decit 
aceea pentru spectacolul divers 
al activității omului, în sensul 
cel mal larg al acestui termen. 
Desigur, un prozator nu urmă
rește doar frumusețea gestului 
omului, ci și diferitele slăbi
ciuni ale naturii umane, eșecu
rile chiar, nu fără a neglija 
analiza și înțelegerea cauzelor 
lor. Căci dragostea de om, in
dispensabilă pentru intuirea fe
nomenului uman, pentru înțe
legerea proceselor psihice, mo
rale, social-istorice, nu anulea
ză importanța lucidității critice 
în aprecierea acestor procese.

Asimilare și prelucrare a unei 
vaste experiențe a sensibilității 
și cunoașterii umane, literatura 
nouă este destinată omului. Dar 
publicul larg căruia i se adre
sează oamenii cuvintului nu 
este o masă amorfă, imperso
nală, ci o comunitate umană

Lotru monumental

E foarte greu, atunci cînd vorbești de Lotru, să nu adaugi la dimensiunile gigantice, la dificultatea șan
tierului, la gradul înalt de tehnicitate al mașinilor și utilajelor un lucru esențial: proporțiile investiției 

de pasiune umană.
Foto i GH. CUCU,

(Urmare din pag. I)

grafie a Lotrului s-a născut din 
lupta tenace cu imobilitatea gra
nitică a munților și nestatornicia 
năvalnică a apelor vijelioase. Au 
răsărit mai întîi casele; sau mai 
bină zis cetățile, dacă ne luăm 
după aspectul solid al vilelor co
chete și al blocurilor gigant năs
cute parcă din piscul munților, 
peste înălțimea brazilor, din a- 
celași granit, cu aceeași suplețe 
fi formă plăcută privirilor. 
A locui omenește, expresie cu 
sens matur la Lotru. A locui în
tr-o grădină, pentru că admirînd 
peisajul de la Voineasa sau Vi
dra ai senzația unor grădini sus
pendate deasupra munților, și 
totuși trainic așezate. Pentru că 
după ce constructorii își vor fi 
îndeplinit aici misiunea, în urma 
lor va rămîne o minunată stațiu
ne de odihnă; reversibilă întoar
cere în amintiri sau admirabilă 
recunoaștere a muncii crîncene 
pentru vizitatorii viitori.

— Spuneați de necazuri...
— Da; cu aprovizionarea, cu 

apa caldă, în unele locuri cu 
confortul. Dar cel mai greu lu
cru sînt oamenii. Vin mulți, dar 
și pleacă. Și apoi, geaba con-

în celelalte două schimburi, 
la tabloul de comandă sint tot 
operatori tineri : Alexandru Io- 
nescu și Ion Catrina. Prin ma
nevrele executate cu pricepere 
de acești trei tineri, prin reco
mandările date de ei celorlalți 
operatori chimiști instalațiile 
sînt menținute mereu la para
metrii optimi de funcționare, iar 
realizările — oră de oră — la 
nivelul maxim.

★
Se cuvin, de asemenea, cuvin

te de laudă pentru tinerii de la 
fabrica de mobilă din mîinile 
cărora ies zilnic sute de garni
turi de înaltă calitate ; tinerii 
tîmplari, de la linia nouă de 
mobilă, de curînd intrată în 
funcțiune, sînt denumiți im
propriu așa, deoarece sînt de 
fapt operatori la pupitrele de 
comandă a unor utilaje moder
ne de înaltă productivitate. Cei 
de la instalația de tanin, de la 
fabrica de plăci fibrolemnoase 
sau parchete ar putea fi pe bu
nă dreptate nemulțumiți că nu 
am vorbit și despre realizările 
lor. Dar nu ne-am propus decit 
să ilustrăm prin citeva fapte de 
muncă această stare de spirit 
favorabilă creșterii eficienței e- 
conomice, întîlnită la fiecare loc 
de muncă din combinat. 

apropiată. Cuvîntul scriitorului 
este modalitatea cea mai directă 
a contactului său cu lumea. 
Scriitorii creează pentru cei
lalți, astfel incit chiar și atunci 
cind opera lor este o confe
siune personală, o expresie ne
mediată a personalității lor, li
teratura rezultată poartă în 
sine valorile unei culturi care 
depășește orizontul individual 
și se adresează unei societăți ce 
refuză la rîndul ei îngustele 
fruntarii ale unor personali
tăți individuale. Numai cu o 
fermă conștiință a ecoului so
cial pe care-I are literatura, a 
influenței pe care o exercită 
asupra maselor, numai inarmat

Zilele filmului din R. D. Germană
După București 

. și Timișoara, Zilele 
filmului din R. D. 
Germană au în
ceput joi la Arad. 
La cinematograful 
Dacia din localitate 
a fost prezentat 
filmul „Dragoste la 
16 ani", urmînd ca 
publicul arădean să 
vizioneze și alte 
două producții ale 
studiourilor cine
matografice din 

R. D. Germană : 
„Anchetă la Ma- 
rienbad" și „Priete
na mea Sybille".

★
în aceeași zi, la 

Institutul de artă 
teatrală și cinema
tografică din Bucu
rești, a avut loc o 
prezentare de filme 
realizate de stii- 
denți ai Institutului 
pentru film și tele
viziune din Pot

struiești o casă dacă nu are cine 
să o locuiască. Pentru șantier, 
trebuie două calități: voință și 
pasiune, raportate la un alt cro
nometru al timpului...

Un alt cronometru al timpu
lui pentru o monumentală operă, 
plămădită din fluxul grandios al 
energiilor noastre socialiste. Me- 
rităl Să ne explicăm (dacă mai 
este cazul...) Nu știu dacă exis
tă cu adevărat o „iarbă a fiare
lor", despre care se spune că 
înzecește puterea celui care o 
posedă. Nu cunosc semnificația 
precisă a primei părți din pro
verbul „se întîlnește munte cu 
munte, dar-mi-te om cu om". 
Știu însă sigur că pe Lotru oa
menii, cu puterea lor, au unit 
munte cu munte printr-un alt 
munte. Pe el crește acum ade
vărata „floare a puterilor", cro
nometrată în timpul de aur al 
evului nostru aprins: KWH. O 
nouă grădină de lumină...

La cei 23 de ani ai săi, la fi
rea timidă, aproape că nici nu-ți 
vine să crezi, tînăra Floarea Un- 
gureanu este un „om al șantie
rului", brigadieră pe Șantierul 
național al tineretului — Hidro
centrala Lotru. Este dispecer... 
„primesc, transmit note dispecer 
pentru șoferii care fac transpor
tul betoanelor și agregatelor de 
la punctele de lucru și spre 
punctele de lucru". Și Ana Niță 
la fel. 20 de puncte de lucru 
sînt sincronizate ceas, douăzeci 
și patru de ore. Doua nume din 
două mii. Apropiindu-mă de 
vremea și rostul îndeletnicirii a- 
cestor tineri, poposiți din cele 
patru colțuri ale țării pentru a 
schimba destinul milenar al a- 
cestor locuri legendare, alături 
de constructorii cu experiență ai 
Bicazului, Argeșului, Porților de 
Fier, am înțeles ce înseamnă 
bărbăție, îndrăzneală, încredere. 
Și asta pentru că sute de ma
șini urcă pînă în vîrf de munte 
sau coboară pînă în adincurile 
lui nebănuite. Dar acest convoi 
kilometric, întortochiat pe ser
pentinele văzute și nevăzute, ca 
un furnicar, se mișcă ordonat, în 
același ritm, zi și noapte, pe zi 
cu soare sau în nopți ploioase, 
pentru ca betonul, pămîntul, 
turbinele, drumurile subpămîn- 
tene să prindă rădăcini noi, de 
piatră trainică, în noua ctitorie 
de lumină.

— Nu este deloc ușor și sim
plu să încingi natura zi de zi, 
să zdrobești munții, să strămuți 

cu atitudinea Înaltei responsa
bilități a actului creator, se 
poate apropia scriitorul, crea
torul in general, de uneltele 
sale și de publicul Iui. Arta de
vine în acest fel, așa cum o 
cere Partidul, un mod superior 
al educației. în ipostazele de 
realizare plenară, arta și lite
ratura se dovedesc a fi purtă
toarele unui înalt mesaj spiri
tual, adresîndu-se oamenilor, 
năzuind spre formarea lor mo- 
ral-spirituală. în asemenea 
momente, creatorul se poate 
considera cu legitimă demnitate 
drept o ființă socială și nu 
un „ales" trăind în afara so
cietății.

sdam—Babelsberg. 
Vizionarea a fost 
urmată de schim
buri de păreri între 
oaspeți — cadre 
didactice și stu- 
denți din R. D. 
Germană — și 
colegii lor români, 
privind diferite 
probleme de crea
ție, posibilitățile 
de dezvoltare a re
lațiilor dintre cele 
două institute.

cursuri de apă, să sfredelești ga
lerii în roca dură, să torni be
toane și să montezi, „la milime
tru", tone de agregate ultrasen- 
sibile, ne spune Ion Nistor, co
mandantul Șantierului național; 
cu atît este moi dificilă sincro
nizarea tuturor acestor operații. 
Și tocmai acesta este „focul" a- 
devărat al șantierului, existența 
unei comunități profesionale și 
sentimentale pentru același lu
cru: obiectivul.

Dacă vreți, ca florile într-o 
grădină — pentru frumusețe; ca 
florile în grădina Lotrului pen
tru o frumusețe vie a locului și 
timpului împietrit. Nouă meșteri 
mari, calfe... Calfele poartă la 
Lotru o mică emblemă pe mina 
stingă, o matricolă roșie, triun
ghiulară, pe care scrie „briga
dier". Este cel mai mare Șan
tier național al tineretului.

— Nici nouă, celor mai cu 
experiență, nu ne place să sim
țim altfel vremea decît în spiri
tul tinereții debordante a „bri
gadierilor".

Este confesiunea tovarășului 
Dan Predoiu, directorul T.C.H.- 
Lotru, și o înțelegem, așa cum 
îl înțeleg toți oamenii Șantieru
lui cînd se pune problema rea
lizării sarcinilor de plan. Ne-am 
convins de acest lucru atunci 
cînd am cerut să ni se enumere 
cîțiva fruntași. „E greu să alegi 
din 8 000". Dar dintre tineri ? 
„E și mai greu din 2 000; poate 
pentru că îi cunosc aproape pe 
toți ca pe copiii mei". Pentru că 
este foarte greu, atunci cînd 
vorbești de Lotru, să nu adaugi 
la dimensiunile gigantice, la di
ficultatea șantierului, la gradul 
înalt de tehnicitate al mașinilor 
și utilajelor un lucru esențial: 
proporțiile investiției de pasiune 
umană. Este fermentul care cre
ează fiecăruia propriile recorduri, 
recordurile șantierului, recordurile 
țării, doborîte de multe ori chiar 
a doua zi. Este resortul intim al 
mobilizării interioare care face 
din fiecare Andrei, Dorina, Con
stantin, Marin, Gheorghe, Toma 
un brigadier aparte, cu o bio
grafie specială, ce s-ar putea re
zuma în două cuvinte: „bun bă
iat". Pînă și lauda rostită aici 
are o notă de asperitate; poate 
vorbele au căpătat forma mun
ților...

...Forma munților pe care 
cresc, acum bogate, grădinile 
Lotrului.
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(Urmare din pag. 1) 
lui Zulfikar Aii Bhutto aceleași 
simțăminte de sinceră prietenie, 
iar poporului pakistanez multă 
fericire și bunăstare.

în timpul întrevederii, a avut 
loc un schimb de vederi în pro
bleme privind evoluția actuală 
și in perspectivă a relațiilor bi
laterale. Convorbirea a relevat 
satisfacția comună față de dez- 
voltarea, ascendentă și multila
terală a raporturilor româno- 
pakistaneze, in spiritul înțelege

rilor convenite și măsurilor pre
conizate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Zulfikar 
Aii Bhutto, cu prilejul vizitei 
șefului statului român în Pakis
tan. Ambele părți și-au reafir
mat hotărîrea de a face totul 
pentru a transpune în viață 
acordurile și celelalte documen
te realizate între România și 
Pakistan, exprimîndu-și convin
gerea că lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale reprezintă o contri
buție importantă la extinderea

și adincirea colaborării și coo
perării economice, științifice și 
tehnice, la intensificarea schim
burilor comerciale.

Totodată, a fost subliniată do
rința celor două țări de a co
labora mai strîns în viața in
ternațională. de a-și aduce și in 
viitor o contribuție activă la 
edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, la cauza destin
derii, securității și cooperării.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

S Secretarul de stat pentru comerf exterior
al Franfei
(Urmare din pag. I)

său, un salut călduros și cele 
mai bune urări președintelui 
Franței.

în timpul convorbirii, au fost 
remarcate cu satisfacție dez
voltarea favorabilă a tradiționa
lelor raporturi de prietenie și 
colaborare intre țările și po
poarele noastre, prin traduce
rea in viață a înțelegerilor și 
acordurilor convenite cu prile
jul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța, al intilni- 
rilor repetate dintre conducăto
rii celor două țări. S-a apreciat

că cea de-a 6-a sesiune a Co
misei mixte guvernamentale, 
începută sub bune auspicii, va 
aduce o contribuție majoră la 
promovarea acestui curs ascen
dent al relațiilor româno-fran- 
ceze prin identificarea unor noi 
domenii și forme de colaborare, 
prin stabilirea unor modalități 
concrete de intensificare a co
operării. corespunzător intere
selor celor două state.

Totodată, schimbul de vederi 
a evidențiat dorința de a se 
pune în valoare toate posibili
tățile existente în vederea pro
movării in continuare a unei

conlucrări fructuoase, bazată pe 
respect și avantaj reciproc, 
examinindu-se in acest sens o 
serie de probleme menite să 
favorizeze schimbări calitative 
superioare în dezvoltarea rela
țiilor economice între România 
și Franța.

întrevederea, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
a evidențiat convingerea comu
nă că extinderea și adincirea 
colaborării prietenești româno- 
franceze este în folosul am
belor popoare, al înțelegerii și 
cooperării în Europa, în viața 
internațională.

® Reprezentantul personal al președintelui
interimar al
(Urmare din pag. 1)

personal de șeful statului ro
mân, față de poziția construc
tivă a țării noastre in sprijinul 
cauzei independentei, suverani
tății și integrității Ciprului. Tot
odată, trimisul, cipriot a formu
lat profunde mulțumiri pentru 
ajutorul umanitar acordat de 
România populației cipriote.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a exprimat preocuparea Româ
niei față de problema cipriotă 
subliniind necesitatea de a se 
ajunge cit mai curînd la o so-

* Cosmonautul
(Urmare din pag. I)

tul ca steagurile noastre să flu
ture în direcția păcii și colabo
rării internaționale: am dori ca 
pentru a realiza acest deziderat 
să dezvoltăm o colaborare tot 
mai bună intre țările noastre in 
toate domeniile de activitate, in
clusiv în problemele spațiale".

Ciprului
luție care să asigure indepen
dența și integritatea Ciprului, 
conviețuirea pașnică între cele 
două comunități în condițiile 
deplinei egalități intre toți ce
tățenii țării. în acest sens, pre
ședintele României a scos în e- 
vidență necesitatea de a se a- 
junge la înțelegeri care să ducă 
la retragerea tuturor forțelor 
militare, in primul rînd cele 
ale Greciei și Turciei, la relua
rea negocierilor in scopul găsi
rii unei soluții politice cores
punzătoare aspirațiilor și drep-

turilor vitale ale poporului ci
priot.

De ambele părți, s-a subliniat 
importanța primordială a nego
cierilor între cele două comuni
tăți, a contactelor dintre repre
zentanții acestora, precum și a 
sprijinului pe care il pot oferi 
Organizația Națiuniloi- Unite, 
țările din zona Mediteranei și 
Balcanilor. în interesul asigură
rii dezvoltării independente a 
Ciprului, al păcii și stabilității 
în această parte a lumii.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

Joi, după-amiază. Clubul pe
troliștilor din Tîrgoviște, a găz
duit a adunare festivă consacra
tă celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Chineze.

La adunare au luat parte 
Ion Stănescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Dîmbovi
ța al P.C.R., reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii 
din localitate. Au participat 
membri ai ambasadei R.P. Chi
neze la București.

Luînd cuvintul Constantin 
Tzitz'eclis, directorul întreprin
derii de utilaj petrolier, a ară
tat că, alături de poporul ro
mân, colectivul acestei unități 
nutrește sentimente de sinceră 
prietenie, de admirație și sim
patie față de marele popor 
chinez, urmărește îndeaproape 
succesele sale și se bucură din 
toată inima de importantele re
alizări obținute sub conduce
rea Partidului Comunist Chi
nez în construcția noii socie
tăți. Vorbitorul a amintit de 
colaborarea frățească dintre 
constructorii de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște și cei din R.P. 
Chineză.

în cuvintul său. ambasadorul 
R.P. Chineze la București, Li 
Tin-ciuan, a exprimat sentimen
te de stimă și respect 
realizările dobîndite de poporul 
român sub conducerea 
dului Comunist Român 
strucția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Vorbitorul 
a evocat însemnătatea deosebi
tă a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Popu
lară Chineză și a convorbirilor 
avute cu președintele Mao Tze- 
dun pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre partidele și 
popoarele celor două țări.

față de
Parti- 

în con-

La Casa de cultură a stu
denților din București, tineri 
chilieni rezidenți in țara 
noastră au organizat o seară 
dedicată lui Pablo Neruda la 
care au participat ca invitați 
ai lor și tineri din Capitală.

Tinerii chilieni au prezen
tat un montaj literar-muzical 
ce a evocat creația marelui 
poet militant care a știut 
să transforme opera sa in
tr-o armă de luptă. Versurile 
poetului de la Isla Negra au 
redat cu o tulburătoare for
ță de expresie aspirațiile de 
dreptate socială și de liber
tate ale poporului său. Au 
produs o puternică emoție 
versurile pe care Neruda 
le-a scris după ce-a cunos
cut Romania, pornită pe un 
drum nou, socialist.

La rindul său Marian Di
nu, vicepreședinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
Centrul universitar Bucu
rești ,a adus un vibrant oma
giu memoriei lui Pablo Ne
ruda, a cărui operă este 
strinș legată de destinul po
porului său, de idealurile 
înaintate ale libertății și pro
gresului social.

Omagiu adus memoriei lui 
Pablo Neruda, manifestarea 
de la Casa de cultură a stu
denților din Capitală 
bucurat de un deosebit 
ces.

s-a 
suc-

M. R.

american Eugene Cer nan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

•s-a întreținut apoi cordial cu 
cosmonautul american.

în timpul convorbirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat rolul important ce re
vine oamenilor de știință în edi
ficarea unei lumi mai bune, o 
lume a prosperității, înțelegerii

și păcii. în această ordine de 
idei, șeful statului român a sub
liniat că cercetarea spațiului 
cosmic și aplicațiile sale prac
tice trebuie să constituie un 
larg domeniu de colaborare în
tre toate națiunile lumii, trebuie 
să fie puse în slujba dezvoltă
rii și progresului omenirii.

PRIMIRE

TELEGRAMĂ

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
joi, în vizită protocolară de pre
zentare pe Robert Parke Came
ron, ambasadorul Canadei la 
București.

Țintașul român Dan 
Iuga a repurtat un succes 
remarcabil la campionatele 
mondiale de tir de la 
Thun (Elveția), reușind să 
cucerească medalia de aur 
in proba de 
mare. Situat 
după prima 
Iuga a tras 
ziua a doua 
și a totalizat în final 591 
puncte, la fel cu america
nul Frank Higginsson și

pistol calibru 
pe locul 4 
manșă, Dan 
excelent în 

a concursului

cehoslovacul Hynek Hro- 
mada. A urmat un baraj 
între cei trei trăgători 
pentru desemnarea cam
pionului mondial. Iuga s-a 
dovedit mai precis, obți- 
nind în Cele două serii 149 
și 145 puncte, rezultat care 
i-a adus locul întîi și titlul 
de campion al lumii. Frank 
Higginsson (S.U.A.), cu se
rii de 149 și 144 puncte, 
s-a clasat pe locul doi, iar

Hromada (148 puncte Im
prima serie) a ocupat locul 
trei.

Dan Iuga, în virstă de 
29 de ani, membru al clu- • 
bului Dinamo, inginer de >, 
profesie, și-a confirmat 
astfel valoarea sa pe plan 
mondial, după ce in
1972 la Jocurile Olimpice 
de la Miinchen 
medalia de argint în proba 
de pistol liber.

anul

obținuse

)

Tovarășii GUSTAV HUSAK, secretar general al Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și LUBOMIR 
STROUGAL, președintele Guvernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, și în numele președintelui Republicii, au trimis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășului MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Primiți mulțumirile noastre sincere pentru felicitările cordiale 

pe care ni le-ați adresat nouă și întregului popor cehoslovac, în 
numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al 
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al dv. personal, cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Insu
recției Naționale Slovace.

Sintem convinși, la fel ca și dv., că relațiile tradiționale de 
prietenie frățească și colaborare dintre țările noastre, se vor 
dezvolta neincetat in toate domeniile, spre binele popoarelor 
noastre, în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei păcii 
și socialismului în întreaga lume.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Haga 
(Olanda), o delegație a Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, con
dusă de tovarășa Szanto 
Georgeta Paula, vicepre
ședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care urmează să 
participe la un seminar in
ternațional organizat de Aso
ciația Studenților Olandezi 
pentru Națiunile Unite.

După turneul de la Lob 
Angeles, în clasamentul Ma
relui premiu al Federației 
internaționale de tenis, pe 
primul loc a trecut Jimmy 
Connors (S.U.A.) cu 528 
puncte, urmat in ordine de 
Guillermo Vilas (Argentina) 
495 puncte, Bjorn Borg (Sue
dia) — 449 puncte, Manuel 
Orantes (Spania) — 412
puncte, Stan Smith (S.U.A.) 
— 395 puncte, Ilie Năstase 
(România) — 335 
Harold Solomon (S.U.A.) — 
305 puncte. Aleksandr Metre- 
veli (U.R.S.S.) — 254 punc
te. Marty Riessen (S.U.A.) — 
250 puncte. După cum se 
știe, primii opt clasați la 
sfîrșitul sezonului de toam
nă vor participa în luna de
cembrie la Turneul campio
nilor, programat în orașul 
australian Sydney.

In Cupa Europei la fotbal:

CUM AU JUCAT
ADVERSARII NOȘTRI?

puncte,

Campionatele mondiale de 
haltere au continuat la Ma
nila cu întrecerile la catego
ria mijlocie. Pe primul loc 
s-a clasat halterofilul bulgar 
T. Stoicev, cu performanța 
de 350 kg la totalul celor 
două stiluri.ORIENTĂRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Comentind meciul Spania 
— Danemarca, din cadrul 
grupei a 4-a a campionatu
lui european de fotbal inter- 
țări, corespondenții agenții
lor de _ presă subliniază 
jocul viu disputat și în
deosebi rezistența echipei 
spaniole in repriza secundă 
cînd. în 10 jucători, a îm
piedicat formația gazdă să 
egaleze scorul. Spaniolii au 
avut o primă repriză bună, 
cind au dominat jocul 
printr-un fotbal de finețe 
tehnică și un ritm foarte ra
pid. Scorul l-a deschis Cla- 
ramunt, in minutul 28, din- 
tr-o lovitură de Ia 11 m. 
După cinci minute, Roberto 
Martinez a înscris al doilea 
gol și, pînă la sfîrșitul repri
zei, atacanții spanioli au avut 
alte cîteva ocazii favorabile 
pe care însă le-au ratat. 
Imediat după reluarea jocu
lui. în minutul 47, extrema 
dreaptă a formației daneze, 
Christen Nygaard, a redus 
handicapul transformînd o 
lovitură de la 11 m. Din 
acest moment, echipa dane
ză stăpînește jocul și lan-

sează o veritabilă ofensivă la 
poarta lui Iribar, care va 
rezolva însă multe situații 
critice, afirmindu-se, după 
opinia corespondentului a- 
genției „Associated Press", 
ca jucătorul cel mai bun al 
meciului. Din minutul 68, e- 
chipa Spaniei rămine în 10 
jucători, în urma eliminării 
de pe teren a lui Clara- 
munt, pentru proteste repe
tate la deciziile arbitrului ir
landez John Carpenter. îna
inte de acesta, Roberto Mar
tinez, accidentat, a fost în
locuit cu Soriano, astfel că 
potențialul echipei oaspete 
a fost redus considerabil. 
Echipa Spaniei a făcut un 
joc de ansamblu foarte bun, 
s-a arătat în progres față de 
evoluțiile anterioare și se a- 
nunță ca una din favoritele 
grupei a 4-a, notează cores
pondentul agenției „United 
Press". Din echipa Danemar
cei cei mai buni jucători au 
fost H. Jensen și A. Simon
sen, care activează Ia forma
ția vcst-germană Borussia 
Moenchengladbach.

(Urmare din pag. I)

gene, precum și sucuri de le
gume și fructe.

Dealtfel, in toate subramu- 
rile industriei alimentare se va 
pune un accent deosebit pe di
versificarea producției, prin in
troducerea de noi sortimente cu 
o valoare nutritivă ridicată, 
concomitent cu îmbunătățirea și 
reproiectarea sortimentelor exis
tente. în complexul de măsuri 
avînd in vedere dezvoltarea in
dustriei alimentare un loc de 
seamă 11 va ocupa continua rl- 
dicare a calității și prezentării 
produselor la nivelul exigențe
lor mereu sporite ale consuma
torilor. Se are în vedere intro
ducerea metodelor moderne de 
analiză în scopul îmbunătățirii 
controlului calității materiilor 
prime, a procesului tehnologic 
pe faze și a produselor finite. 
De asemenea, vor fi introduse 
și extinse metode științifice de 
determinare a proprietăților 
organoleptice ale produselor.

Pentru protecția produselor a- 
limentare, precum și în vederea 
îmbunătățirii prezentării aces
tora se are în vedere utilizarea 
de ambalaje sub vid; recipienți 
cu rezistentă mecanică și chi
mică deosebită, folii contracti- 
bile pentru ambalaje de trans
port, noile tipuri și modele de 
ambalaje permițind utilizarea 
optimă a mijloacelor de trans
port și a spațiilor de depozitare, 
precum și o rapiditate sporită în 
executarea operațiilor de în
cărcare șj descărcare. Aici a- 
trage atenția faptul că, pentru 
asigurarea condițiilor de păs
trare și desfacere a mărfurilor 
alimentare, se va dezvolta co. 
respunzător rețeaua de depozi

tare, asigurindu-se continuitatea 
lanțului frigorific, de la pro
ducție pînă la desfacere. Va 
spori, de asemenea, simțitor 
desfacerea mărfurilor preamba- 
late. în anul 1980 comparativ 
cu 1975 ponderea produselor li
vrate la fondul pieței sub for
me preambalate va crește în 
procent de 193 la sută Ia carne, 
153 la sută la lapte de consum, 
161 la sută produse lactate 
proaspete, 153 la sută la ulei și 
bere, 220 la sută la produse za
haroase etc.

în mare, liniile de dezvol
tare ale industriei alimentare 
în următorul cincinal au și fost 
schițate. Ele reliefează atenția 
cu care s-a prospectat acest do
meniu, sincronizarea sa cu ne
cesitățile curente ale consuma
torilor, corelarea cu haremurile 
nutritive științifice pentru îm
plinirea acestui deziderat de ca
pitală importantă — realizarea 
unei stări optime de sănătate a 
întregului popor prin satisface
rea din plin a tuturor cerințe
lor sale raționale.

Campionatul republican de 
pentatlon modern s-a înche
iat ieri cu victoria lui Du
mitru Spîrlea (Olimpia Bucu
rești), care a obținut după 
cele 5 probe ale întrecerii 
5 408 puncte. Pe echipe, ti
tlul de campioană a revenit 
formației Universitatea Ti
mișoara cu 15 449 puncte. 
Ultima probă a competiției, 
cea de cros, desfășurată la 
Călugăreni, a fost ciștigată 
de studentul timișorean Iu- 
liu Galovici, cu 1288 puncte.

în pas cu 
ritmul 

recoltatului

Liceul din Oravița la 100 de ani
Poposind, chiar și puțină 

vreme, asupra istoriei acestor 
meleaguri, Oravița ni se destăi- 
nuie ca o localitate în jurul că
reia s-au polarizat semnifica
tive momente ale istoriei bănă
țenilor cu deosebire in deceniile 
premergătoare unirii cu țara. 
Documentele vremii îți amintesc 
de intense acțiuni culturale cu 
un pronunțat conținut patriotic 
inițiate de intelectuali localnici 
sau chiar de țărani.

Timpuria dezvoltare industri
ală datorată bogăției subsolului 
a sporit și mai mult interesul 
oamenilor de aici pentru a-și 
crea instituții de cultură proprii, 
care să le permită afirmarea 
sentimentelor patriotice proprii, 
școli locale in limba română și 
a naționalităților conlocuitoare, 
au conturat tot mai insistent 
necesitatea deschiderii unei școli 
proprii, capabilă să răspundă

cerințelor de cultură din ce în 
ce mai imperioase ale vremii.

Liceul din Oravița — înființat 
în urmă cu 100 de ani — a de
venit, astfel, expresia acestei 
necesități. De atunci, numărul 
celor care au pășit pe treptele 
sale pentru ca apoi, după pu
teri, să ocupe un loc in viața 
social economică a țării, se a- 
propie de 3 000. Mulți dintre ei 
au ajuns prestigioase personali
tăți în cultura și știința româ
nească. Sculptorul Romulus. ba
dea. academicianul Coriolan 
Drăgulescu, profesorii universi
tari Gheorghe Rusu. Zeno Grop- 
șan. Paul Miclău, Viorel Ranga, 
ca să amintim cițiva dintre ve
teranii acestei școli, care dumi
nică se vor reîntîlni pentru a 
trăi împreună cu ceilalți emo
ționantele clipe ale revederii. 
Acestora li se adaugă alți 100 
de absolvenți, care in anii re

gimului nostru pot fi întîl- 
niți în numeroase și presti
gioase instituții și întreprinderi 
din țară.

De altfel, statisticile întocmite 
in pragul centenarului evidenți
ază că mai bine de jumătate din 
totalul absolvenților au terminat 
școala in anii postbelici.

Despre seriozitatea cu care 
sînt pregătiți elevii, ca și despre 
competența cadrelor didactice 
ilustrativ este și faptul că, din 
totalul absolvenților din acest 
an (de peste 100) mai mult de 
o treime au intrat in invăță- 
mintul superior.

Mai adăugăm că ferma hotă- 
rire a cadrelor didactice de aici 
ca și a elevilor este ca tradițiile 
liceului din Oravița să fie con- 
firamte în contextul necesități
lor contemporane.

I. DANCEA

(Urmare din pag. 1)

precis, deși s-a încheiat un 
contract cu I.R.T.A. Oradea pen
tru zece mașini de transport, 
întreprinderea respectivă nu a 
trimis decit două. Or, este știut 
că pentru a nu se deprecia, po
rumbul cules trebuie grabnic 
trimis la uscătoria din Balota în 
vederea conservării. Considerăm 
deci că o intervenție operativă 
a conducerii I.R.T.A. Oradea 
este pe cit de necesară, pe atît 
de utilă.

Nu putem încheia fără să 
menționăm și lăudabila iniția
tivă a tinerilor de la ferma nr. 
5. unde lucrările de recoltat sînt 
foarte avansate. După cum a- 
flăm de la Aurel Copceac, se
cretarul organizației U.T.C.. și 
de la Adalbert Tâsler, ajutor de 
șef fermă, tinerii, împreună 
cu elevii care lucrează in fer
mă, au hotărît ca duminica să; 
fie zi de lucru la încărcat,' 
transportat și descărcatul po- 
rumbului siloz. Iată deci un mo
tiv in pluș pentru ca I.R.T.A. j 
Oradea să-și Organizeze de așa 
manieră activitatea astfel Incit, 
succesul acestei valoroase ini
țiative să fie deplin.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI
ÎNTREPRINDEREA de aluminiu slatina 

cu sediul în str. Piteștilor nr. 116

RECRUTEAZĂ
Maiștri metalurgiști și muncitori calificați în 
specialitățile:

• metalurgiști
• turnători-topitori
• strungari
• frezori
• sudori
• electricieni
• lăcătuși
• electromecanici

ABSOLVENȚI Al ȘCOLILOR PROFESIONALE, DE SPECIA
LIZARE SAU SCURTA DURATĂ CU CATEGORIA MINIMĂ 
DE ÎNCADRARE III Șl SERVICIUL MILITAR SATISFĂCUT.

încadrarea și retribuirea se fac conform Legii nr. 12 și 
H.CM.. 890/1973. Se asigură locuință în apartamente cu 
gaze ți încălzire centrală prin termoficare. Relații supli
mentare se ob(in de la Serv. Personal prin telefon 1 19 01 
int. 272 sau corespondență.

iată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, 
ARIA cu diagonala de 47 cm., OPERA, SATURN, DIANA cu 
diagonala de 59 cm, ți ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm. 
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, 
televizoarele au o mare stabilitate în funcționare, imagine ți 

sunet de calitate.
De vînzare ți eu plata in rate lunare.

• CURSURI DE CALIFICARE pentru :
— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni ; 

Se pot înscrie bărbați și femei in virstă de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTA DURATA pentru calificare in me

seriile de :
— conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, virstă 22—45 ani ;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, virstă 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști ; durata de școlarizare este de 3 luni ; 

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, intre 18—35 ani ;
— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (ab

solvenți de liceu), cu durata de 15 zile, virstă 18—45 ani, 
fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, pose
sori ai permisului de conducere C, in vederea obținerii 
categoriei D.

Durata cursului ;
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagiu In meserie 

de peste 3 ani ;
— 3 luni pentru conducătorii auto cu un stagiu in meserie 

de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANțll BENEFICIAZĂ DE :

— indemnizații (mai puțin încasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină la prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport in comun;
— pentru nefamiliști, cazare in căminele intreprinderii ;
— stabilirea domiciliului in municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307/1971, pentru conducătorii de 
vehicule.
Doritorii se vor adresa la biroul invățămint din str. Dr. 
Grozovici nr. 4, telefon : 12.24.14. și 12.19.30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI DE PERSONAL DE 
BORD. l.T.B. RECRUTEAZĂ :

— conducători auto categoria D pentru autobuze. Doritorii se 
pot adresa in Calea Șerban Vodă nr. 164—166. telefon : 
23. 61. 54. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B șl C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa in strada Galați nr. 
216, telefon : 11. 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc non de autovehicule. 
Solicilantii beneficiază de încadrarea intr-o categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.

VA INVITAM SA VIZITAȚI „COMPLEXUL

MODERN" 1
La dispoziția dv : ho
tel, restaurant, bra-

■ • Xjiâ'

serie, bar de zi, săli de ?; 
conferințe, salon pen
tru banchete, agape, T 

mese festive.
B-dul Republicii nr. 46

.—. •

Vă invităm să vizitați 
„COMPLEXUL DOROBANȚI

LA DISPOZIȚIA DV.: HOTEL, 
RESTAURANT, RESTAURANT 
CU AUTOSERVIRE, BARURI 
DE ZI, SALON PENTRU BAN
CHETE, RECEPȚII, COCTAI- 
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„Scînteia tineretului“
pag. 4 Dosarul energiei

—

O.N.U.
întrevederile

de externe

U.R.S.S. In biblioteca institutului politehnic din Tallin.

al României
■ Ministrul afacerilor externe 

al României, George Maeovescu, 
conducătorul delegației române 
la lucrările celei de-a 29-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., s-a întîlnit joi, la New 
York-,. cu ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromiko, conducătorul 
delegației sovietice. Au fost 
examinate o serie de probleme 
bilaterale și internaționale de 
interes comun, cu precădere 
Conferința general-europeană 
pentru securitate și cooperare, 
situația din Orientul Apropiat 
și evenimentele din Cipru.

La întrevedere au participat 
Anâtoli Dobrinin. ambasadorul 
U.R.S.S. în Statele Unite, și 
ambasadorul Ion Datcu. repre
zentantul permanent al 
noastre la Națiunile 
Conducătorul delegației 
ne s-a întilnit. de asemenea, 
cu șefii delegațiilor Portugali
ei, Danemarcei. Libanului și 
SWAPO (Namibia). Cu acest , 
prilej, âu fost abordate aspecte 
ale relațiilor bilaterale, precum 
și probleme actuale ale vieții 
internaționale.

țării 
Unite, 
româ-

R. F. G. A RESPINS
MAJORAREA

CU 5 LA SUTĂ
A PRETURILOR

■>

AGRICOLE COMUNITARE
Hotărirea cabinetului vest- 

german de a respinge majora
rea cu 5 la sută a prețurilor la 
produsele agricole in cadrul Pie
ței comune a fost primită cu o 
vie surpriză in cercurile de la 
Bruxelles ale „celor nouă", unde 
s-a declanșat imediat o activita
te in vederea pregătirii unei 
conferințe speciale consacrate 
studierii efectelor acestui pas, 
calificat ca fără precedent în is
toria Comunității Economice Eu
ropene, Veto-ul opus de R.F.G. 
blochează, astfel, intrarea in vi
goare a deciziei reuniunii miniș
trilor agriculturii ai „celor 
nouă", care este acum suspen
dată automat. Cercurile comuni
tare de la Bruxelles examinează 
acum urmările instituționale ale 
acestui veto. Se apreciază, in 
context, că a devenit inevitabilă 
convocarea, într-un viitor apro
piat, a unei noi reuniuni a 'mi
niștrilor agriculturii din C.E.E.

• După refuzul cabinetului 
vest-german de a accepta ma
jorarea cu cinci la sută a pre
țurilor de achiziție ale produ
selor agricole în Piața comu
nă, la Bruxelles s-a hotărît 
convocarea unei reuniuni 
traordinare a Consiliului 
nisterial agricol al C.E.E. 
uniunea se va desfășura 
octombrie.

• Cancelarul Republicii 
derale Germania, Helmut 
Schmidt, a avut joi, o convor
bire telefonică cu președintele 
Franței, Valery Giscard d'Es 
taing, în legătură cu hotărirea 
guvernului de la Bonn de a 
respinge majorarea cu cinci la 
sută a prețurilor produselor a- 
gricole în Piața comună. După 
cum afirmă agenția France 
Presse, cei doi oameni de stat 
au ajuns la concluzia că nu ar 
exista „nici o rațiune de a se 
dramatiza situația".,

ex- 
mi- 
Re- 

la 2

Fe-

? "... 1 fie-

R. F. Germania
extraordinar și 

al României in
Ambasadorul 

plenipotențiar 
Republica Federală Germania, 
Ion Morăga, a prezentat, joi, 
scrisorile de acreditare pre
ședintelui federal, Walter 
Scheel. Ambasadorul român a 
transmis președintelui Walter 
Scheel, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire 
personală, prosperitate și pro
gres pentru poporul Republicii 
Federale Germania.

Ambasadorul Republicii Socia
liste România in Tailanda, Iosif 
Chivu. a fost primit la 2S sep
tembrie de Maiestatea sa Bhu
mibol Adulyadej, regele Tailan- 
dei, căruia i-a prezentat scriso
rile de acreditare. Cu acest pri
lej, ambasadorul român a trans
mis regelui Tailandei, din' partea 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, precum și 
urări- de prosperitate pentru po
porul tailandez. Regele Bhumibol

Richard Nixon suferă

de embolie
Richard Nixon, internat luni 

intr-un spital din Long Beach 
(California), suferă, în prezent, 
de embolie, un cheag de singe 
fiind localizat în plămînul săli 
drept. Această agravare a stării 
fostului președinte este califi
cată de medicul său personal 
drept potențial periculoasă, dar 
nu critică.

R. P. UNGARA

Reuniunea consultativă a unor
organizații de tineret din Europa

La Balatonalmadi a avut 
loc o reuniune consultativă 
a unor organizații de tine
ret din Europa, la care a 
participat și un reprezentant 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din România. In cadrul 
reuniunii s-au dezbătut căi
le și mijloacele prin care ti
neretul să-și sporească con
tribuția la crearea unui cli
mat de pace și securitate în 
Europa.

Intr-o scrisoare adresată 
Conferinței de la Geneva 
pentru securitate și coope
rare in Europa se arată că 
tineretul european așteaptă 
ca aceaslă conferință să 
se încheie cu rezultate po
zitive, care să contribuie la

îmbunătățirea atmosferei 
politice pe continentul nos
tru, la dezvoltarea ulterioa
ră a procesului de destin
dere, la crearea unor condi
ții mai bune pentru înțele
gere reciprocă și dezvolta
rea cooperării în toate do
meniile.

Tinerii 
chemați 
forturile 
rii unui

din Europa sînt 
să-și intensifice e- 
in vederea realiză- 
sistem de pace și 

securitate în 
cu aspirațiile 
ale tineretului de a trăi în 
pace și securitate, în vede
rea creării unor condiții fa
vorabile dezvoltării unei 
largi cooperări între tinerii 
din toate țările.

conformitate 
popoarelor,

CIOCNIRI
STUDENTS

Șl POLIȚIE

INTRE
NEGRI

IN R.S.A

Noul cabinet
egiptean

Noul guvern egiptean, 
condus
Hegazi, a depus jurămîn- 
tul, joi, in fața președin
telui Republicii.

de Abdel Aziz

în noua echipă ministerială 
vicepreședinții și cea mai mare 
parte a membrilor cabinetului 
anterior și-au păstrat funcțiile. 
Doi dintre miniștri și-au schim
bat. portofoliile : Fouad Mohied- 
dine, care a preluat Ministerul 
Sănătății, și Abdel Fattah Ab- 
dalah, care devine ministru de 
stat pentru control și supra
veghere. .Totodată, au fost nu
miți cinci noi miniștri : Mah
moud Abdel Akher, ministrul 
agriculturii, Taher Amin, minis
trul cooperării economice inter
naționale, Mohamed Hamed 
Mahmoud, ministrul adminis
trației locale și organizațiilor 
populare, Mahmoud Aii Hassan, 
ministrul industriei, și Abdel 
Rahman El Chazli, ministrul 
aprovizionării.

Problemele energiei 
mereu în actualitate 
și-au găsit în aceste 
zile o mai largă re
flectare în coloanele 
presei internaționale, 
în mare măsură acest 
fapt se explică prin 
organizarea în capi
tala automobilului a- 
merican, Detroit, a u- 
neia din cele mai mari 
reuniuni de speciali
tate : Conferința mpn- 
dială a energiei.

din 
au 

se- 
lui 

cali
cele

„Cota 97“ (piramida 
măsura la origine 146 
m.), a început să tre
zească interesul. Re ■ 
zultatul obținut după 
trei zile, incredibil, nu

statelor lumii, înceta-

de 
ve
de

Președintele Republicii Fede
rale Germania a rugat sa se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu . mulțumiri pentru 
mesaj și cele mai călduroase 
salutări, urări pentru un viitor 
fericit al poporului român.

După înmînarea scrisorilor de 
acreditare, președintele federal 
s-a întreținut cu ambasadorul 
României, fiind abordate pro
bleme privind dezvoltarea și 
adîncirea în continuare a relați
ilor dintre cele două'țări.

Adulyadej a transmis, la rindul 
său, cele 
sănătate 
președintelui Republicii Socia
liste Rofcânia, iar poporului 
român prosperitate.

în cursul convorbirii, 
rată intr-o atmosferă 
s-a exprimat dorința 
țiile de prietenie 
două țări să se dezvolte conti
nuu, spre binele popoarelor 
român și tailandez, al păcii și 
colaborării internaționale.

mai bune urări de 
și fericire personală

desfășu- 
cordială, 
ca rela- 

dintre cele

Campania

în orașul Durban, din Re
publica Sud-Africană, răs- 
punzind apelului lansat de 
Asociația studenților negri 
din Africa de Sud (S.A.S.O.), 
peste o mie de manifestanți 
au participat la un mi
ting in cinstea aniversă
rii a 10 ani de la de
clanșarea luptelor armate, 
conduse de FRELIMO, pen
tru eliberarea Mozambicului 
de sub dominația colo
nială portugheză. Curind 
după începerea mitingului, 
au izbucnit ciocnirile dintre 
forțele de ordine detașate la 
fața locului și participanții 
la manifestație. După cum 
precizează agenția France 
Presse, aproximativ 10 per
soane au fost arestate, prin
tre acestea figurînd Castros 
Mayatula, președintele Con
venției sud-africane. unii 
conducători ai S.A.S.O. și li
deri sindicaliști. Publicația 
..Die Transvaaler" a anunțat, 
joi, că forțele polițienești din 
localitatea Pietersbur, în 
Transvaalul de nord, au dis
persat cu grenade lacrimo
gene o întrunire a studenți
lor negri, organizată de 
S.A.S.O. în incinta Universi
tății din nord, pentru a pro
testa împotriva interzicerii 
manifestațiilor în favoarea 
FRELIMO.

NICOSIA — Schimbul de pri
zonieri ciprioți turci și ciprioți 
greci care, conform acordului 
intervenit între reprezentanții 
celor două comunități etnice din 
insulă, urma să continue neîn
trerupt pină la completa elibe
rare a tuturor persoanelor de
ținute, a fost sistat joi — anun
ță un comunicat dat publicită
ții la Nicosia de Comitetul In
ternațional al Crucii Roșii.

Această intrerupere — arată 
comunicatul — a fost determi
nată de faptul că, pînă in pre
zent. au fost eliberați toți ci- 
prioții greci aflați în insulă, în 
vreme, ce lotul de 
nieri ciprioți greci, 
rați în Turcia, nu

prizo- 
transfe- 
a so-

electorală
britanică

• Piața comună — tema centrală în aceste 
zile • Harold Wilson se declară împotriva limi
tării dreptului de decizie al guvernului ® Con
servatorii și liberalii sînt 

printre
pentru menținerea țării 

„cei 9".

la Nicosia. Se men- 
că, in aceste condiții, 
nu poate fi reluat mai 
de două sau trei zile.

proce-

sit încă 
ționează 
schimbul 
'devreme

Problema întreruperii . 
sului de schimbare și eliberare 
a prizonierilor din insulă ur
mează să constituie punctul 
central al discuțiilor programa
te vineri intre președintele in
terimar al țării, Glafkos Cle- 
rides, reprezentant al ciprioți- 
lor greci, și Rauf Denlctaș, vice
președinte și lider al ciprioților 
turci.

Schimbul general de prizo
nieri a început luni și pînă în 
prezent au fost eliberați peste 
1 500 de persoane — ciprioti 
greci și ciprioți turci.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• DETAȘAMENTELE forțe
lor de eliberare din Cambodgia 
continuă să dea puternice lovi
turi trupelor regimului Lon Noi. 
Joi, au fost semnalate angaja
mente puternice cu trupele lon- 
noliste in patru zone ale țării, 
Inclusiv în apropierea capitalei, 
Pnom Penh. Astfel, pe șoseaua 
nr. 4, patrioții au încercuit o co
loană de trupe inamice, care în
cerca să ajungă la garnizoana 
de la Kompong Sol.

Trupele de eliberare au supus 
unui intens tir de 
rie de obiective 
Pnom Penh. Una 
trase de patrioți 
propierea reședinței lui Lon Noi.

(ora de vară, corespunzătoare 
orei Bucureștiului), fiind înlo
cuită cu ora „solară". Astfel, la 
miezul nopții din 28—29 septem
brie, acele tuturor ceasornicelor 
vor fi date în urmă cu o oră. 
Anul acesta, ora legală a durat 
126 de zile (față de 199 în 1973, 
permițînd efectuarea unei eco
nomii de energie electrică apre
ciată la circa 10 miliarde lire).

Efectul unui meteorit
artilerie o se- 
miitr.re din 
din rachetele 

a căzut în a-

Ceaiul mărește 
longevitatea

• ORGANIZAȚIA Internațio
nală pentru standardizare, cu 
sediul la Geneva, a anunțat, 
marți, că s-au început cercetări 
privind stabilirea conținutului de 
cofeină din ceai. Din cercetări
le efectuate pînă în prezent, re
iese că ceaiul conține consti
tuent! care ajută la întărirea 
arterelor corpului omenesc, la 
mărirea longevității și chiar la 
protejarea organismului împo
triva acțiunii radiațiilor.

« A FOST DESCIFRATĂ tai
na craterului Murgab, situat în 
Pamir, la o altitudine de 4 000 
metri. Materialele culese de o 
expediție a Institutului de geo
logie al Academiei de științe a 

in zona craterului cu 
de 80 de metri, 

să se afirme că este 
de urma unui meteorit 
„aterizat" în Pamir . cu 
ani în urmă. Această a-

U.R.S.S., 
un diametru 
permit 
vorba 
care a 
300 de 
firmație se bazează pe depista
rea efectelor undei de aer care 
precede meteoriții în drumul lor 
prin atmosferă și care poate a- 
tinge o temperatură de peste 
4 000 grade Celsius.

tămini, 
privind 
energia 
tor. La 
ferință 
prima s-a ținut în 1924 
Londra, iar precedenta 
București, se vor face peste 
200 de comunicări, la care 
se adaugă alte numeroase 
intervenții. Evident, dezbate
rile se poartă pe fundalul 
crizei energiei, care preocu
pă cercuri din ce în ce mai 
largi ale opiniei publice in
ternaționale. Estimările au 
la bază creșterea consumu
lui de energie, cît și ritmul 
depistării unor noi rezerve, 
al introducerii unor tehnolo
gii mai avansate, deci mai 
eficiente. în exploatarea sur
selor primare de energie. 
Iată, de pildă, citeva date 
privind consumul mondial 
de energie. în 1950, acest 
indicator se cifra la 2,0 mi
liarde tone de echivalent în 
cărbune, a depășit 7,2 mili
arde în 1970, urmează să 
urce la 29 miliarde de tone 
la sfirșitul secolului — ceea 
ce înseamnă, păstrind ace
lași ritm, peste 300 miliarde 
tone în anul 2050. Partea 
petrolului și a gazelor în a- 
provizionarea globală s-a tri
plat în ultimii 25 de ani 
pentru a reprezenta acum 
circa două treimi din total. 
Un aspect al decalajelor e- 
xistente în lumea contempo
rană îl reprezintă inegalita
tea atit a distribuirii acestor 
resurse cit și a consumului. 
Astfel, Statele Unite, cu 6 
la sută din ponulația lumii, 
consumă o treime din pro
ducția mondială de energie ; 
Europa occidentală și Ocea
nia consumă la nivelul de 
circa 4 000 kg. combustibil 
convențional per capita, în 
timp ce America de sud, 706 
kg„ iar Africa doar 312 kg.

Ultima sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a 
O.N.U., dedicată problemelor 
energiei, materiilor prime și 
dezvoltării, a adoptat docu
mente de mare importanță 
pentru garantarea drepturi
lor fiecărei națiuni de a 
dispune de propriile resurse 
naturale, pentru așezarea re
lațiilor economice, a schim
burilor comerciale pe baze 
noi. democratice. Ca o con
secință firească, se impune 
desfășurarea acestor rapor
turi in limitele garantării 
dezvoltării armonioase a tu-

irca 4 300 
specialiști, 
niți din 70 
țări ale lumii, 
abordează, pe 
durata unei săp-

aspecte complexe 
energia și populația, 
și mediul înconjură- 
cea de a IX-a Con- 
mondială a energiei, 

la 
la

turor
rea stării in virtutea căreia 
uncie țări sint doar expor
tatoare de materii prime a- 
chiziționind. la prețuri din 
ce în ce mai greu accesibile, 
produsele industriale prove
nite din țările avansate. La 
Națiunile Unite, in ' alte fo
ruri internaționale, țările in 
curs de dezvoltare, unele din 
ele principale furnizoare de 
surse de energie, au solici
tat o sporire a asistenței în 
domeniul tehnologiei, asigu
rarea unor condiții mai a- 
vantajoase statelor din a- 
ceastă categorie care nu dis
pun de surse de energie. Un 
lucru semnificativ pentru si
tuația existentă în acest do
meniu îl reprezintă crea 
rea unui puternic curent de 
opinie în favoarea intensifi
cării conlucrării internațio
nale. Crearea cadrului insti
tuțional adecvat, lărgirea co
laborării bi și multilaterale, 
pe baza respectării principii
lor dreptului internațional, 
constituie o cerință impusă 
de realități.

în sfirșit, în paralel cu asi
gurarea și distribuirea re
surselor energetice, se discu
tă și necesitatea utilizării cît 
mai raționale a energiei ce 
se consumă în prezent. Se 
evidențiază unele măsuri ca- 
re-și propun eliminarea con
sumurilor exagerate, raționa
lizarea 
Astfel, 
vedere 
asupra 
consumuri ridicate ; în Fran
ța, la reuniunea de miercuri 
a guvernului s-a alcătuit un 
proiect de lege vizînd intro
ducerea raționalizării com
bustibilului industrial, redu
cerea cu 10 la sută a consu
mului de energie afectat în
călzirii locuințelor.

Specialiștii in domeniul e- 
nergiei se preocupă, în ace
lași timp, cu depistarea și 
utilizarea altor resurse ener
getice — cum ar fi cea nu
cleară, solară, termală — și 
de consecințele noilor com
plexe energetice asupra me
diului înconjurător. Asigura
rea conservării dezvoltării 
armonioase a florei și faunei, 
a mediului ambiant necesar 
vieții umane se circumscrie 
unor preocupări speciale în
tr-un moment cînd „foamea 
de energie" poate duce une
ori la abandonarea unor a- 
semenea imperative.

Cum este normal,, la masa 
discuțiilor de la Detroit nu 
lipsesc controverse izvorite 
din acuitatea problemelor 
supuse dezbaterilor. Proble
mele energiei au încetat de 
mult 
pur 
cut 
lor internaționale 
din ___ _ N. 2_ ____  ___
politic. însă, așa cum a reie
șit din alte intilniri simila
re, Conferința mondială a e- 
nergiei constituie un forum 
care-și poate aduce contribu
ția la intensificarea colaboră
rii internaționale într-un do
meniu de importanță vitală 
pentru viitorul omenirii.

IOAN TIMOFTE

unor combustibili, 
în S.U.A. se are în 

creșterea fiscalității 
motoarelor auto cu

a mai fi doar de ordin 
tehnic ; ele au tre- 
in sfera preocupări- 

7 ' de or-
economic, dar mai ales

In. cadrul unei conferințe de 
presă ținute joi, la Londra, pri
mul ministru britanic, Harold 
Wilson, a precizat poziția gu
vernului și a Partidului labu
rist, al cărui lider este, în legă
tură cu Piața comună, care, in

zile, a devenit tema 
a campaniei electora-

servată, în perfectă 
stare de mumifiere. 
Faptul era fapt, dar 
putea fi o pură intim - 
plare. De aceea expe 
riența a intrat într-o

Patru studenți 
Roma susțin că 
descoperit anticul 
creț al piramidei 
Keops. Tinerii in 
ză n-au străbătut
cîteva mii de kilome
tri pină Ia piramide și 
totuși, au ajuns la 
două concluzii tulbu
rătoare. Piramida ar 
fi : 1). o veritabilă
„mașină de mumifie
re" ; 2). „un incubator 
de energie cosmică". 
Meseria de „mumifica- 
tor“ din antichitatea e- 
gipteană ar fi fost, 
deci fără motiv, consi
derată 
„Mumificatorii", 
balsamatorii, 
tau un simplu ritual, 
■piramida insă 
fia... Cum ?

.1 Intr-un an de expe
riențe. cei patru tineri 
an descifrat aceast^ 
problemă. Ei au con
struit o piramidă din 
Vlexiglas. in miniatu
ră, respectînd toate 
datele matematice ne
cesare și indicațiile u- 
nor egiptologi ; și-au 
concentrat atenția 
supra ceea ce se 
mește „segmento au- 
reo“ — Înălțimea 
două treimi a pirami
dei unde se află 
corpul faraonului, în
conjurat de mici feli
ne. păsări și pești mu- 
mifiați. în paranteză 
trebuie spus că, spre 
deosebire de faraon, 
viețuitoarele respecti
ve nu au incăput ni
ciodată pe mina vre
unui mumificator ; ele 
însă sînt perfect con
servate deși, după toa
te legile biologice, ar 
fi trebuit să se pulve
rizeze. Prima parte a 
experimentului a con
stat din plasarea unei 
bucăți de carne proas
pătă în partea superi 
oară a piramidei, la 
înălțimea de două 
treimi. După trei zile 
ea era la fel de proas
pătă și avea aceeași 
greutate.

panoramic

enigmatică, 
im- 

execu-
mumi-

a- 
nu-

ele

Misterul
„cotei 97“

• Patru studenți din Roma recon
stituie piramida lui Keops ® Incu
bator de energie cosmică sau 
„mașină de mumifiere" ? • Tul
burătoare ipoteze ale tinerilor cer

cetători

Revista italiană VIE NUOVE GIORNI redă în 
imagine piramida de plexiglas care a permis 
celor patru tineri să descopere enigma mumî- 

fierii.

era totuși convingă
tor. Așa că bucățica 
de carne a fost rein
trodusă în piramidă. 
Tinerii au plecat în va
canță și peste o lună 
au găsit-o bine con

nouă fază. Au fost sa
crificați o pasăre și un 
pește. După 40 de zile, 
cele " ' ’ . "
erau complet mumifi- 
ate, __ ,
curbate spre vîrful pi-

două viețuitoare
inodore, ușor

ramidei. Reieșea lim
pede temeinicia pri
mei concluzii. Se de
ducea că procesul mu- 
mifierii, prezent atit 
în piramida Keops cît 
și în cea de plexiglas, 
nu depinde de struc
tura atomică sau mo
leculară a materialu
lui piramidei, ci de 
formă, mai exact, de 
raporturile intime for
mei piramidei care 
fac posibile filtrarea 
și conservarea unei a- 
numite energii cosmi
ce cunoscute, fără în
doială, de egiptenii din 
antichitate. Se ajunge 
astfel, la raporturi nu
merice între elemen
tele de construcție ale 
monumentului : di
mensiunile blocurilor 
de piatră sînt legate 
de o constantă a cer
cului ; înălțimea pira
midei este un sub
multiplu al distanței 
Pămint — Lună etc.

S-a crezut deci mult 
timp fără 
piramidele 
ple monumente 
pulcrale, cînd, 
fapt, ele sînt un 
strument tehnic 
„mumifiere spontană 
Inutil de subliniat ce 
importanță prezintă a- 
ecastă descoperire ca
re aduce informații 
noi despre rolul ener
giei cosmice în proce
sele materiei vii. Mai 
rămin întrebări _ fără 
răspuns : ce se întîm- 
plă in organizarea ce
lulară a unui corp fă
ră viață aflat la „cota" 
de două treimi a u- 
nei oarecare cavități 
piramidale ? Cum sînt 
blocate procesele de
generative din orga
nism ? De cert interes 
rămîne deocamdată, 
descoperirea „cotei 
97", a „segmentului de 
aur" venerat în legen
dele antice.

ultimele 
centrală . ___
le, în vederea alegerilor de la 
10 octombrie.

Harold Wilson 
cu hotărîre oricărei 
tari a dreptului guvernului 
englez de a dispune în mod su
veran in problemele privind 
dezvoltarea țării. „Sîntem — a 
spus el — pentru dreptul de a 
acționa în direcția ridicării tu
turor regiunilor țării, fără să 
fie nevoie să cerem permisiunea 
vreunui organism din afară".

în ce privește partidele de 
opoziție, conservator și liberal, 
liderii acestora s-au pronunțat 
fără rezerve în favoarea men
ținerii Angliei în Piața comu
nă, în condițiile convenite prin 
Tratatul de aderare.

s-a opus 
limi-

• COMISIA POLITICA a A- 
dunării consultative a Consiliu
lui Europei a dezbătut joi pro
blema reprimirii Greciei în si
nul acestei organizații. Comisia 
a apreciat că Adunarea consul
tativă va trebui să se pronunțe 
asupra acestei probleme, după 
desfășurarea alegerilor generale 
din Grecia și desemnarea noului 
parlament.

• REPREZENTANȚII Statelor 
Unite și R. P. Bulgaria au sem
nat un acord cu privire la crea
rea Consiliului economic ameri- 
cano-bulgar, chemat să contri
buie la dezvoltarea comerțului 
dintre cele două țări.

• PREMIERUL Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En- 
lai, aflat la spital, s-a întîlnit 
joi cu Moktar Ould
președintele Mauritaniei, 
întreprinde o vizită la 
— transmite agenția 
Nouă. în cadrul întilnirii
loc o convorbire cordială 
prietenească.

Avantajele orei „legale"
• IN NOAPTEA de sîmbătă 

spre duminică, va lua sfirșit, in 
Italia așa numita oră „legală"

Daddah, 
care 

Pekin 
China 

a avut 
Și

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

tentei, că 
sînt

Uraganele fifi și Orlene 
devastează Mexicul

Peste jumătate din teritoriul Mexicului a suportat efectele de
vastatoare ale uraganelor Fifi și Orlene, în timp ce ploi intense 
continuă să cadă asupra acestei țări, cu excepția Peninsulei 
Yucatan și a statului Baja California. In 16 din cele 32 de state 
mexicane, inclusiv Mexico, s-au înregistrat importante pagube 
și victime omenești. Potrivit cifrelor oficiale, 16 persoane au 
fost ucise, alte 150 rănite, sute de căi de comunicație distruse.

Apelul ministrului de externe
al Hondurasului

Ministrul relațiilor externe al Hondurasului, Cesar Batres, a 
adresat un apel tuturor țărilor membre ale Națiunilor Unite 
să acorde sprijin poporului său, în urma pierderilor suferite prin 
trecerea uraganului Fifi, anunță agenția Prensa Latina. Cesar 
Batres a apreciat că numărul celor care și-au pierdut viața în 
urma acestei calamități se cifrează la circa 10 000 de persoane, 
în vreme ce pierderile materiale ar fi de ordinul a 1 miliard 
de dolari. Culturile principalelor produse la export și de con
sum din Honduras, a spus el, au fost distruse în proporție de 
85 la sută.

sim

»

PE AUTOSTRADA :

ALBASTRE ALE. O- 
Rahova (orele 16 ;

Mic : DUPĂ CĂDERE
19,30. ; Teatrul ,,Ion Vasilescu“ : 
O FATĂ IMPOSIBILĂ — ora 
19,30 ; Teatrul ,,Ion Creangă" : 
IANCU JIANU — ora 9,30 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR 
— ora 19,30.

16,00—17,00 Teleșcoală. Mijloaee 
audlo-vizuale in procesul de în- 
vățămînt. Valorificarea Radiotele- 
viziunii școlare. 17,30 Emisiune în 
limba germană. 19,10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 România de astăzi. 
România de mîine. Revistă social- 
politică TV. 20,25 Film artistic : 
„Perla coroanei*1. Producție a stu
diourilor cinematografice polone
ze. Premieră TV. 22.10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
17,30 Telex. 17.35 Avanpremieră. 

17,40 Film artistic „Aria miste
rioasă" — o producție a televiziu
nii din R.P. Ungară. Premieră pe 
țară. 19,10 Publicitate. 19.15 Cîntec 
pentru școala noastră. Program 
interpretat de corul de copii al

4

DOINA TOPOR

VSTnema
TATAL RISIPITOR: Scala (ore

le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18.30; 20,45); 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30); Grlvlța (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

GOANA DUPĂ AUR: Feroviar 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18 ;

20) ; Modern (orele 8.45 ; 10,30 ;
12,30 ; 14.30 : 16,30 ; 18.30 ; 20,15) ; 
Grădina Luceafărul (orele 19) : 
Grădina Modern (orele 19.15).

PIELE DE MĂGAR: Melodia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30;
20,45); Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15): Grădina Tomis 
(ora 19).

TREI INOCENȚI : Central (ore
le 9 15 : 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 
20.30).

EXTRAVAGANTUL DOMN DE-

EDS: Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) ; Festival (orele 8,45; 11;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Grădina 
Festival (orele 19,45).

STEJAR — EXTREMA UR
GENȚA : Bucegi (orele 15.45 ; 18 ;
20.15) ; Gluleștl (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15) ; Volga (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Grădina 
Bucegi (ora 19,30).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL: Patria (orele 10; 12,30;
15 30; 18; 20,30): București (o-
rele 9; 11,15; 13,15; 16,15; 18,30;
20,45) ; Favorit (orele 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ;
Grădina Dlnamo (orele 19) ; Gră
dina București (orele 19.15).

FRAȚII JDERI : Lumina (orele 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30) ; Drumul Să
rii (orele 15.30 : 19).

CAZUL ASTRID : Doina (ore
le 11.15; 13,15; 15,30; 18; 20. la
orele 9,45 — program de desene 
animate pentru copii).

CASA PĂPUȘILOR: Capitol
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20,30); Grădina Capitol (ora 19).

36 DE ORE : Arta (orele 15 ; 
17,30; 20); Victoria (orele 9,15; 12: 
14,45; 17,30; 20,15) ; Moșilor (orele 
15.30; 18; 20,15); Grădina Arta 
(ora 19).

MIHAI VITEAZUL : Timpuri 
NOI (orele 9 : 12,30 ; 16 ; 19.30).

BAMBl : Pacea (orele 16 : 18).
NU ESTE TIMP : Pacea (orele 

20).
RÎUL ROȘU : Excelsior (orele 

9 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20,15). Flamura 
(orele 8,30 ; 11.15 ; 14 ; 17 ; 20) ; 
Grădina Aurora (orele 19).

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA : 
Dacia (orele 9 ; 11,15 : 13.30 : 16 : 
18.15 ; 20,30).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Bu- 
zeștl (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20) : Grădina Buzești (orele 
19).

ORDINUL ANA : Floreasca Co
tele 15.30 ; 18 ; 20,15).

UN CUIB DE NOBILI : Viitorul 
(orele 16 ; 18 ; 20).

CINTECUL NORVEGIEI : Uni
rea (orele 15,30 ; 19) ; Grădina 
Unirea (orele 19). :i

DACII : Munca (orele 10 ; 12 ; 
14; 16; 18; 20).

VANDANA : Lira (orele 15,30 ; 
19) ; Cotrocenl (orele 13 ; 16 ; 19) 
Grădina Lira (orele 19).

PLANETA SĂLBATICA : Flacă
ra (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Ferentari (orele 15,30 ; 19) ; Popu
lar (orele 15.30 : 19).

PORȚILE ----------------- ------*
RAȘULUI: 
18 ; 20).

DUEL
Cringași (orele 16 ; 18,15).

FARA UN ADIO ; Miorița (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20,15).

CE DRUM SA ALEGI : Vitan (o- 
rele 15,30 ; 18) ; Grădina Vitan 
(orele 19.15).

ȘAPTE PACATE : Cosmos (o- 
rele 14.30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30).

CHITTY, CHITTY — BANG, 
BANG ; Progresul (orele 16; 19).

FELIX ȘI OTILIA: înfrățirea 
(orele 15.30; 19).

PROGRAMUL 1

Teatrul Național (Sala 
NĂPASTA — CONU 
— ora 19,30; A.R.I.A. 
Giulești) : FRACASSE 
Ganzi 
Teatrul 
landra" 
LEONCE ȘI LENA — 
Muzeul Curtea Veche : 
și PIATRA — spectacol de sunet 
și lumină — ora 20 ; Teatrul 
,,C.T. Nottara" (Sala Magheru) : 
AICI A DORMIT GEORGE WAS
HINGTON — ora 19,30 ; Teatrul

(Franța) 
,,Lucia 
(Schitu

Mică) : 
LEONIDA 

(la Teatrul 
de Serge 

ora 19.30 ; 
Sturdza Bu- 

Măgureanu) : 
— ora 19,30;

TIMPUL

Radloteleviziunii. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Biblioteca pentruXtoți. ,,Tot 
mai miroase via a tămîios și 
coarnă..." Peisaj de toamnă în 
poezia lui Ion Plllat. 20,40 Publi
citate. 20.45 Moment umoristic: 
„Mi se taie respirația" de Gard 
Lardner. Interpretează Rodica Ta- 
palagă. 20,55 Duet... coregrafic: 
Ecaterina Maximova și Vladimir 
Vaslliev. 21,25 Telex. 21.30 Cărți 
și idei. 22,00 Armonii intime. Ca
podopere ale clasicismului. 22,25 
închiderea programului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București. Piața „Sctnteli" Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și dlfuzorll din Întreprinderi șl Instituții —, Tiparul > Combinatul poligrafic ..Casa Scinteli". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivlței nr. 64—66 P.O.B. — 2001. 40 362


