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UTECIȘTII DIN
JUDEȚUL ARGEȘ
ȘI-AU REALIZAT

PATRIOTICĂ
Angajați plenar în efortul ge

neral al oamenilor muncii pen
tru realizarea cincinalului îna
inte de termen, tineri? din ju
dețul Argeș raportează cu patru 
luni mal devreme, îndeplinirea 
planului anual la acțiunile de 
muncă patriotică. Hotărirea ti
nerilor argeșeni de a intîmpina 
cel de-al X-lea Congres al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. cu realizări deose
bite in muncă a fost onorată pe 
deplin.

Cele 94 brigăzi de elevi „Ar
geș" și-au adus în această vară 
o contribuție importantă la mo
dernizarea D.N. Pioana-Lacului 
— Drăgășani. Colegi lor de la 
Liceul industrial de chimie, Gru
pul școlar petrol au amenajat în 
numai 10 zile, în preajma spita
lului județean din Pitești, un 
parc de 2 ha. Elevii Liceului e- 
conomic din Pitești și ai Liceu
lui Corbeni și-au dat întîlnire 
in tabăra de muncă patriotică 
pentru culesul plantelor medi
cinale. La cele 90 tone plante 
medicinale strînse în acest an, 
o contribuție substanțială și-au 
adus-o și tinerii din întreprinde
rile localităților Băiculești și 
Topoloveni.

i>s registrul care contabilizea
ză eforturile uteciștilor argeșeni 
sînt înscrise dale care ilustrea
ză un rodnic bilanț : colectarea 
a 10 000 tone deșeuri metalice, 
200 tone maculatură. în agricul
tură s-au executat lucrări de 
combatere a eroziunii solului, 
desecări și irigații pe 1 700 ha., 
au fost întreținute peste 14 000 
ha pășuni și s-au executat îm
păduriri pe 255 ha. In colabora
re cu pionierii s-au obținui 
6 000 kg gogoși de mătase.

In perioada care a mai rămas 
uteciștii din județul Argeș au 
hotărit să-și majoreze realiză
rile.

LUCIAN TUDOSE

CAMPANIA DE TOAMNĂ
TINERILOR -

SARCINI
ȘI RĂSPUNDERI 

EGALE 
CU ALE CELORLALȚI

COOPERATORI
PE OGOARELE JUDEȚULUI ILFOV MAXIMĂ 

CONCENTRARE DE FORȚE LA STRINGEREA 

RECOLTEI

NICOLAE COTÎRLEA
secretarul comitetului U.T.C, 

din întreprinderea 
„Independența"

VASILE SCHIAU
secretarul comitetului U.T.C, 

din întreprinderea 
de piese auto

IOANA BODI
secretara comitetului U.T.C, 

din întreprinderea 
„Steaua roșie"

Patru secretari ai comitetelor
U.T.C., nou aleși, ne fac
cunoscute proiectele lor

_ Utecîștii organizației municipiului Sibiu au raportat îndepli
nirea și depășirea unora dintre principalele angajamente asu
mate în cinstea celui de al X-lea Congres al U.T.C. și a celei 
de a X-a Conferințe a U.A.S.C.R. Conferințele de dare de 
seamă și alegeri, desfășurate în diferite întreprinderi sibiene, 
au constituit nu numai un bun prilej de analiza multilaterală 
a activității organizațiilor U.T.C., ci și un moment propice de 
stabilire a unor noi angajamente cu care tinerii vor să întîm- 
pine înaltul forum ce urmează să-si deschidă lucrările în Bucu
rești, la 3 noiembrie. Așa cum sublinia primul secretar al Comi
tetului municipal Sibiu al U.T.C., în toate adunările generale și 
conferințele de dare de seamă și alegeri uteciștii au dat glas 
hotărîrii lor de a munci cu entuziasm pentru obținerea de noi 
succese în muncă. Primul secretar ne invita, dealtfel, să cunoaș
tem concret cum au trecut la acțiune, imediat după alegeri, 
secretarii comitetelor U.T.C., nou aleși, să afiăm cîteva din 
gîndurile și preocupările lor actuale. Am dat curs invitației 
organizînd o discuție la care au participat patru secretari din 
patru mari întreprinderi sibiene. înainte, însă, de a expune opi
niile și proiectele lor, ne mărturisim dorința ca exemplul inter
locutorilor noștri să fie preluat și de alți secretari care încă se 
mai gîndesc cum să declanșeze acțiunile concrete. Se cere acum, 
mai mult ca oricînd, ‘spirit de inițiativă și dăruire în toate 
activitățile pe care Ie organizăm pentru a îmboqăti cu noi 
rezultate raportul utecist adresat Congresului U.T.C. - raport 
dedicat înfloririi patriei noastre socialiste. în fiecare minut, în 
fiecare oră, în fiecare zi, stă în puterea noastră să săvîrșim 
fapte de muncă capabile să ne reprezinte ca adevărați tineii 
comuniști, constructori ai societății socialiste multilateral dez
voltate, așa cum ne-o cer documentele Congresului al Xl-lea a! 
P.C.R., personal secretarul general al partidului.(ÎN PAGINA A 3-A)

LA COTELE FINALEIn județele Hunedoara și Alba, 42 unități industriale și de construcții au atins pină acum' cotele finale ale cincinalului. Pe lista colectivelor economice care au obținut în ultimul timp a- cest succes și-au înscris numele cele ale Centralei minereurilor din Deva, întreprinderii de blănuri „Vidra" din Orăștie, Combinatului de prelucrare a lemnului din Blaj și întreprinderii de hîrtie din Petrești.

ALE CINCINALULUIUn număr de 30 unități industriale, de construcții și de producție meșteșugărească din județul Timiș au atins pină a- cum cotele planului cincinal. Printre acestea se numără mari întreprinderi ale industriei materialelor de construcții, chimice, electrotehnice, mașini de ridicat și transport, utilaje agricole. mase plastice, sticlărie și altele.
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

MAI Al ÎN FATA ZECE 
MILIARDE DE Alii, M. M.!

Opinii, argumente, comentarii ale cititorilor 
pe marginea articolului

DIN CE GALAXIE NE SCRIE BIGOTA M. M. ?“n
„tntr-una din rubricile zia

rului ați afirmat odată că nu 
va fi sfîrșitul lumii. Tocmai 
aici vreau să vă contrazic : 
Va fi sfirșitul lumii", (frag
ment din scrisoarea unei e- 
leve de liceu din Roman)

în urmă cu o lună, reprodu
ceam în spațiul acestei rubrici 
strania scrisoare primită de la 
o elevă de liceu din Roman. în
robită unei credințe fanatice, tî- 
năra M. M. trăiește doar in 
speranța apropierii iminente a 
„judecății de apoi“, își refuză 
accesul la cultură și instrucție 
(„la film n-am fost niciodată, 
nici nu știu cum e pe-acolo, la 
televizor nu mă uit, muzică nu 
ascult defel și cărți citesc numai 
anumite"...) deoarece acestea ar 
reprezenta „lucrări ale diavolu
lui" și in mistica ei fervoare a- 
junge să socotească cuceririle 
științei drept plăsmuiri menite 
tă rătăcească mințile elevilor.
. Fără îndoială, „Biblia hazlie".

ne-ar fi furnizat destule teme
iuri pentru a o lua în serios pe 
M.M. și a-i semnala ereziile că
rora le-a căzut victimă. Dar 
cum împotriva credinței nu poți 
lupta bagatelizind-o, am conve
nit să. discut, de la om la om, 
cu inflexibila M. M.

Subliniam atunci, cercetîndu.-i 
cu luare aminte scrisoarea, că nu 
doar credința îi întunecă gîn
durile, cit, lucru mult mai grav, 
mai nociv pe plan moral, ignoranța, prejudecata, refuzul obstinat al cunoașterii și al rațiunii. Că această „revelație de o- 
rigine divină" o rupe pe M.M. 
de realitatea vîrstei, îi falsifică 
și ascunde resorturile reale ale 
naturii, ale existenței. Și, mer- 
gind mai departe, pină la ultima 
consecință logică, tot credința 
și canoanele cărora cu umilință 
li se supune au făcut din tînăra 
elevă o ființă chinuită, trăind 
intr-o lume bîntuită de neștiin
ță, spaimă și neliniște. Credința

■ care i-a transformat viața în-

tr-un adevărat iad. Căci 
viață poate fi aceea căreia ii iei 
bucuria zilei prezente și speran
ța celei viitoare ?

Scrisoarea lui M. M. a stirnit 
viu interes în rindul cititorilor, 
semn că această problemă de e- 
ducație ateistă preocupă gene
rația tînără. Mai mult, se simte 
părtașă și responsabilă față de 
destinul fiecărui tinăr, față de 
crezurile pe care le împărtă
șește. La extrema preceptelor de 
viață ale lui M.M., cititorii răs
pund cu căldura și vigoarea ple
doariilor pentru o tinerețe tră
ită viu și demn, capabilă să se 
emoționeze de marile descope- 

' riri ale științei și nu de sum
brele reprezentări ale apocalip- 
sei. REPRODUCEM IN EX- 
TENSO CÎTEVA DIN PĂRERI
LE ȘI ARGUMENTELE LOR 
ÎN PAG. A 5-A.

LUCIA HOSSU

NICOLAE TARCEA
secretarul comitetului U.T.C, 

din întreprinderea 
„Balanța"

Pe ogoarele județului Ilfov, pentru ; recoltei se află plină Zeci de mii de oameni sînt pșezenți pe cimp. Stringerea la timp și fără pierderi a roadelor toamnei este o problemă care nu îi preocupă numai ne membrii cooperatori, ci pe toți locuitorii satelor. Comandamentele comunale pentru agricultură au hotâ- rît ca. din producția de floarea-soarelui, porumb, sfeclă de zahăr, legume, fructe și struguri —anul acesta să nu se piardă nimic. Pe tarlale se acționează grupat, se respectă sarcini și orare precise de lucru. Tovarășul Vasile Nae, vicepreședintele Consiliului popular al comunei Găiseni se a-

bătălia strîngerea .. ” în' desfășurare.
flă pe cimp, alături de cooperatori, par- ticipînd la recoltatul porumbului. In lan se zăresc cîteva sute de culegători. Mulți dintre ei sînt tineri. Intr-o margine de lan. Dumitru Matache — secretarul comitetului comunal al organizației U.T.C. preia recolta și dirijează mijloacele de transport ia magazia cooperativei. Are 28 de ani și este șef de fermă. îndeplinește funcția de secretar al comitetului comunal 1969.150 zenți leșul , sarcini și răspunderi egale cu ale celorlalți membri cooperatori.— Din însărcina- comandamentu- pențru răspun- întrea-

din Toți cei de tineri astăzi la porumbului au
reaIui comunal agricultură dem de

CONSTRUCTORI PE OLT
Aici, la Km. Vilcea, albia mi

lenară a Oltului a fost schim
bată. Luminile barajului Go
ranu se oglindesc în apele celor 
320 de hectare ale lacului de a- 
cumulare. iar in adîncul zidu
lui de beton se aud cele două 
turbine de 23 MW ale hidro
centralei puse in funcțiune. 
Sint turbinele Kaplan, primele 
fabricate la Drobeta Tr. 
verin. Aici, acum, pe 
Iul drept al Oltului 
un adevărat nou oraș, 
acest loc, acum patru ani 
așezat constructorii,
Manole ai zilelor noastre, de la 
Bicaz și Argeș, în rulotele lor 
modeste. în jur era pustiu și 
ca la orice început de șantier, 
puțini erau și ei, însă li s-au 
adăugat mereu alții, mai tineri, 
mai noi. Tocmai îmbinarea a-

Se- 
ma- 
este 

în 
s-au

meșterii

ceasta dintre experiența celor 
vîrsfnici și elanul celor tineri a 
făcut ca pină azi centrala să 
dea țării peste 14 milioane kW/h. 
Goranu este una din cele 29 
de hidrocentrale ale Oltului, cu 
o putere totală de 1 200 MW ?i 
o producție de 3 miliarde kW/h 
energie electrică. Această salbă 
alcătuită din 29 hidrocentrale 
constituie cea mai mare ame
najare hidroenergetică din țară 
— și prima cu echipament în în
tregime românesc. Efortul și in
teligența acestor bărbați adevă- 
rați, .în cele 29 de puncte ale 
Văii Oltului, reușesc, să regu
larizeze cursul bătrinului riu, să 
alimenteze cu apă localitățile și 
obiectivele industriale, să facă 
navigabil cursul rîului pină a- 
proape de Rm. Vilcea ; mai

presus de orice, acești oameni 
dau> țării lumină. Prima lumină 
a fost inaugurată aici, la Go
ranu. Foștii oieri și plugari sint 
astăzi constructori, operatori și 
ingineri hidrotehnici în cele 29 
de cetăți energetice aflate pe 
teritoriul vilcean. La Goranu, a 
fost prima mare bătălie cîști- 
gată de vîlceni în întrecerea cu 
munții și apele, cînd minerii, 
betoniștii, fierarii, șoferii au 
deosebit anotimpul doar după 
nume, in rest timpul păstrind 
aceeași înaltă temperatură a 
luptei, a muncii. Astăzi, cină 
chipurile lor se răsfring in lu
mina izbînzii, clipa ii află mal 
inalți, mai frumoși, mai cute
zători.

CONSTANȚA TODOROIU

activitate desfășoară de

anul peste pre- cu-

ga se suprafața hectare de culturi, a- proape jumătate din întreaga suprafață cultivată a cooperativei agricole.— în ce constă a- ceastă răspundere ? A— întreaga recoltă’,^, obținută, pe supra- .' fața amintită, va fi strînsă, transportată, și depozitată numai de către brigăzile, e- chipele și formațiile mixte de tineri. Foarte lesne vă puteți închipui că, ceea ce avem de făcut, nu este un lucru chiar atît de u- șor. Tocmai datorită acestui fapt am trecut la muncă serioasă, de Ia început. După ce am consți-
GH.

C&NSTANTINESCU 
^(Continuare 
fLapag. a II-a)
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La vremea culesului

Foto : O. PLECAN

ÎN PAGINA a 2-a

Cititorii noștri sînt in
vitați la un dialog des
pre viitoarea profesie

Problemele de început 
pe agenda autogospo- 
dăririi în căminele stu
dențești : Gospodari ai 
propriilor cămine, nu 
musafiri mofturoși

Reportajul nostru: Din 
tată în fiu

Dezbaterea „Șcînteii tineretului"

SPIRITUL CRITIC
SI SPIRITUL DE GENERAȚIE-» ' ■>

VOCAȚIA
ARTISTICĂ
SI DECIZIA 

EDITORIALĂ
de DRAGOȘ VRÂNCEANUDacă ne gîndim la condiția de debutant a tînărului scriitor, ne dăm seama că ea semnifică un moment și o etapă a vieții foarte•

Secvență din procesul de urbanizare a comunei Vama, județul Suceava
Foto : GH. CUCU

caracteristică care, greu de formulat, cuprinde simptomele afirmării literare în faza lor cea - mai importanță, ce nu trebuie privită cu ușurință. De obicei, cînd vorbim de debut, ne gin- dim la o stare problematică a destinului unui om in care trebuie să se producă o încercare, o aruncare a zarurilor ce trebuie să depindă de orientarea psihică, decizînd asupra destinului personal ‘ nuată voite, răște . ......._____rezultatelor definitive și verificate. Condiția de debutant s-ar părea a fi una din cele mai conștiente și lucide.Departe de mine de a susține o asemenea teză. A simți fiorii debutului este, în schimb, un fapt enigmatic de existență și se ilustrează prin numeroase semne. Debutul vine ca o surpriză și momentul în care se produce nu se dovedește atit prin sine, cit prin rezultatele sale ce relevă o lungă incubație, o posibilitate de alegere a unor forme printre altele care stabilesc direcția însăși a actului de creație. Este un mare lucru a alege momentul debutului, ce rezumă în sine în fond o conștiință premergătoare a originalității pro-
(Continuare în pag. a TV-a)

în cazul cînd este conti- și completată cu căutări cu o obsesie care hotă- asupra permanenței și
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de ION RAHOVEANU

Tu, patrie, ești idealul sigur 
ce căutat nu trebuie nicicînd, 
mă regăsesc în tine-ntotdeauna, 
în mine veșnic ființezi în gind.

Torid și grav se-nscrie legămîntul 
eternității noastre cald însemn, 
ne consfințește cerul și pămîntul 
cu soarele și luna-n crugul demn.

Lumina cea mai pură izvorînd 
pe drumul jertfelor fecund răsai , 
dor împlinit și ideal rotund, 
îți sîntem vis, noi gura ta de rai.

Liman și avanpost ne ești de-a pururi 
și leagăn, nuntă, trudă și statui, 
în ochi ne ard mileniile tale 
și nici o stea noi nu dăm nimănui.

*

*

I
ț

Pînă la ce vîrstă...
dus

Nimic mai firesc decît 1 să 
vezi, acum, în preajma gră
dinițelor de copii sau a șco
lilor, cite un părinte — mama 
ori tatăl — ducîndu-și de 
mină, cu grijă și nespusă 
dragoste, copilul. Mai puțin 
firesc însă mi s-a părut să 
întîinesc (și cazul pare a nu 
fi deloc singular), Ia servi
ciul personal al unei între
prinderi de morărit și‘ de 
produse de panificație, din 
București, cițiva părinți de 
mină (la figurat, nu la pro
priu) cu... copiii lor de 17-18- 
19 ani și chiar mai vîrstnici. 
„Cu ce treburi pe-aici?", l-am 
întrebat pe un bărbat cu pă
rul albit la tîmple, „Păi, 
se-nțeiege, să-i fac fetei for
mele de angajare.
n-a prea 
două luni 
că..."

Pină la
părinții unor tineri socotesc 
necesar și eficient să-și în
soțească fiii și fiicele, atunci

Singură 
vrut să vină, de 

stă pe ginduri, așa

un punct, faptul că

de mină?
cînd se angajează, n-are de 
ce să uimească (și cu atit 
mai puțin să supere!). Și to
tuși. ce anume îți stîrnește 
nedumerirea? De pildă, in 
cartea de muncă a fetei (de 
22 de ani) la care mă refer, 
apar — pînă la ora actuală 
— nici mai mult, nici mai 
puțin decît... șapte locuri de

de MIHAI STOIAN

muncă. în ciți ani? în nici 
cinci ani de la primul loc de 
muncă... Dar, și mai surprin
zător, dacă totalizezi perioa
da de muncă realmente efec
tuată, nu poți aduna mai 
mult de... treisprezece luni 
(in cinci ani).

— Și-n restul timpului ce-ai 
făcut?

— Am stat acasă, la pă
rinți...

— Pină n-o duci de mină 
— mărturisește, în sfirșit, ta
tăl — nu merge la lucru. Vezi 
atîția tineri care lucrează 
cum se cuvine, doar și eu 
muncesc intr-o fabrică, fata 
asta a mea, nu știu de ce, 
parcă-i un copilaș. Azi o an
gajezi, stă o lună, două, pe 
urmă descoperi că nici nu se 
mai duce Ia lucru, zace pe-a- 
casă, iese la plimbare, stă la 
televizor... De asta am venit 
cu ea, aici !

Insist să-mi dea o expli
cație a purtării sale și fata 
bîiguie : a încercat să gă
sească mereu un loc de mun
că mai ușor. Ja „Alimentara", 
la „Nufărul", fiindcă în fa
brică știe că se lucrează 
altfel — rostește altfel în- 
tr-un anumit fel și privește, 
culmea, cu compătimire, la 
propriul ei tată. O privesc 
și eu mai stăruitor și nu ia- 
(Continuare In pag. a V-a)
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IN JUDEȚUL DOLJ:

Zilnic la recoltări
la RĂHĂih Cît prețuiesc peste 35000 

de elevi
sfaturile date din fuga șaretei,

o arată starea cîmpului

Autocamioanele cooperativei agricole staționează ore in șir din 
lipsa incărcătorilor

Am ajuns la Răhău în miezul zilei. Bănuind că la o asemenea oră întreg satul se află în cîmp, am rugat pe îngrijitorii de ia grajdurile C.A.P.-ului să ne îndrume spre punctele cele mai fierbinți ale campaniei.— Lucrul acesta face președintele — puns ei — dar el a zori la Vingard...— Dar inginerul ?— Acum a trecut S-o fi dus la grădină...Pornim în căutarea inginerului șef. In grădina de legume nici o mișcare. Singurul om pe care-1 zărim prin apropiere este un instructor de pe la Sebeș care, deplasat aici pentru a răspunde de organizarea și urmărirea lu-'' crărilor agricole de toamnă, se odihnește retras după o magazie. Văzuse șareta trecind spre parcelele cu sfeclă dar, spre nenorocul nostru, inginerul plecase și de acolo. De fapt, trecuse fără să oprească, aruncîn- du-și doar privirea spre cei 4—5 cooperatori care se chinuiau să încarce o mașină.Nu poate fi decît la și-au dat muncitorii cu rea. Drumul acolo duce, poate la clăile de paie...Pină la urmă. ing. Ion Teodora. nu era nici la grămezile de paie — cărora un băiețandru le punea, rînd pe rind, cite un chibrit aprins — nici la șirele de fin, ci oprise tocmai la grădina de legume a... cooperativei agricole din satul Cut unde împreună cu tînăra ingineră Sînziana Lazăr, șefa fermei legumicol^, veniseră să-și umple sacoșele. Ce să-i faci, legumele altora sint mai bune !— Unde se lucrează astăzi ? l-am întrebat.Unde se lucrează ? Ne-ați prins cam descoperiți. Pe cîmp sint doar oamenii pe care-i vedeți. Poate să mai fie cițiva la recoltat tutun. Ba să nu mint. Mai avem lotat paie o mașină bază.Să -recapitulăm. Pe o vreme splendidă, cind se putea munci din plin, la C.A.P. Răhău erau prezenți pe cimp doar cițiva oameni care incărcau sfeclă, culegeau ceva tutun, balotau său dădeau foc paielor. Președintele era absent din sat iar inginerul șef și șefa fermei legumicole se plimbau cu șareta fă- cîndu-și obișnuita aprovizionare săptămînală la... cooperativa agricolă vecină 1 La atit se reducea întreaga activitate a cooperatorilor, într-un moment cînd se decide soarta producției pe un an de zile. Practic, in satul Răhău campania de toamnă nu începuse încă, deși erau atitea lucrări de executat : cartofii de pe 25 ha se aflau neatinși pămînt ; recoltatul. sfeclei zahăr începuse, dar după numai citeva zile a fost abandonat ; legumele se depreciau pe cîmp fără să fie culese, iar cele semănate in cultură dublă au fost

l-ar putea ne-au răs- plecat din
cu șareta.

fînaț ! păre-Sau

două tractoare la bați), unul la arat iar transportă griu în

in 
de

lăsate în stăpînirea buruienilor; pe cel puțin 100 ha porumbul era copt, dar intrarea în lan s-a amînat nejustificat de pe o zi pe alta, deși după el se va în- sămința griu ; aproape 200 tone de fin se află într-o zonă inundabilă, iar alte zeci de tone sînt necosite cu toate că baza furajeră este deficitară ; alte zeci de tone de paie așteaptă încă de astă vară să fie balotate și transportate, dar conducerea C.A.P.-ului a socotit că este mai bine să scape de ele..; arzîn- du-le ; din 460 hectare de teren eliberate, erau pregătite pentru rnsămințări doar 155 hectare, fără a mai adăuga că nici să- mînța și nici îngrășămintele nu sint asigurate in întregime.Inginerul Ion Teodorii găsește repede vinovatul pentru această situație : mașinile.„Tractoarele — afirmă el — sînt puține iar autocamioanele C.A.P.-ului nu reușesc să facă față sarcinilor”. Dinsul uită, însă, că acum în plină campanie de toamnă mașinile sînt folosite la lucrări ce trebuiau executate astă vară (balotatul paielor, transportul furajelor etc.), că.el însuși are obligația să conducă tractorul care stă neutilizat din lipsa unui mecanizator. Se mai pune, însă, o întrebare : unde sînt oamenii ? Ardeii, castraveții, cartofii, porumbul, sfecla și altele pot fi recoltate și manual. Satul Răhău este o așezare mare, cu peste 1 500 de locuitori, dar dintre aceștia numai cîteva zeci participă la muncă. Unde sint restul ?La ședința ' Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C R. din 26 august, ca și Ia Consfătuirea de lucru organizată la C.C. al P.C.R. în ziua de 1 septembrie a.c. s-au stabilit o serie de măsuri în scopul strângerii rapide și fără pierderi a recoltei, însămințării culturilor de toamnă, executării la timp a pregătirilor pentru producția anului viitor. Printre altele, s-a hotărit ca lucrai să se desfășoare în două schimburi sau în schimburi prelungite, întregul parc de tractoare și mașini să fie menținut în deplină stare de funcționare, ca pentru fiecare cultură în parte să se stabilească programe concrete de activitate, sarcini zilnice obligatorii pentru toate formațiile de lucru. La muncile agricole s-a subliniat — 
trebuie să participe toți cetățe
nii satelor, în frunte cu cadrele 
de conducere, toți lucrătorii din 
comună, inclusiv soțiile acestora, asigurindu-se o strictă ordine și disciplină In executarea tuturor lucrărilor agricole.Se pare însă că la Răhău, județul Alba, n-au ajuns încă aceste indicații. Activitatea se desfășoară tot ca mai înainte, anevoios și în ritmul imprimat de inginerul șef...

AL. BĂLGRADEANDIN REALIZĂRILECERCETĂTORILORCLUJENI

35 000 de elevi,Ajutați de 
țăranii cooperatori și lu
crătorii - - - ................... ....
Dolj au 
cisiv al 
lui, sfeclei de zahăr, florii- 
soarelui, legumelor, zarzava
turilor și fructelor. Duminică 
a fost zi obișnuită de lucru.

— în cele șase ore cît au 
lucrat duminică, cei 127 de 
elevi de la Liceul pedagogic 
— ne spune ing. Nițolae 
Cilioaica, șeful fermei Prc- 
dești — au strins 1 270 lăzi 
cu mere, adică peste 15 tone. 
De altfel, elevii de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu”, Liceul 
nr. 3 Craiova și de Ia școlile 
generale Breasta și Predești 
lucrează în livezile noastre 
încă de pe 25 august.

— Noi sîntem, de asemenea, 
într-un stadiu avansat cu re
coltatul merelor, ne infor- 
mează ing. Constantin Gri- 
gore, șeful fermei nr. 3 Raz- 
nic. A fost adunată recolta 
de pe 60 hectare din cele 
110 pe care le avem. Ne-am 
bucurat zilnic de participarea 
a cel puțin 200 de elevi de 
la Liceul „Nicolae Titulescu”, 
Liceul nr. 3 și Grupul șco
lar „Electroputere”.

I.A.S. din județul 
intrat în stadiul de- 
recoltării porumbu-

• Prof. dr. Iuliu Pop și lectorul univ. ing. Nicolae Albu de la Universitatea Ba- beș-Bolyai din Cluj- Napoca au reușit să elaboreze O NOUA 
metoda de tra
tare FIZICO-CHI- 
MICA 
TELOR 
LOR Efectul biostimulator este absolut identic tratării ultrasonice ; se obține o germinație mai rapidă, plantele cresc mai viguroase, producția la hectar sporind substanțial. Experimentele efectuate In diferite unități agricole 
au demonstrat posibilitățile aplicării

largi a metodei cu investiții minime.

A SEMIțf- 
PLANTE- 

AGRICOLE.

• Doctorii în fizică Dumitru Cormos și Petre Stețiu, de la Laboratorul de izotopi și fizica corpului solid al Universității clujene, au realizat un ELEC
TROD MONOCRIS- 
TAL căruia termina ionii diferitelor substanțe chimice. Acest „senzor”, tului de o deosebită finețe și precizie, se livrează, pe bază de contract, laboratoarelor și unităților e- conomice din țară. Odată cu electrozii, specialiștii clujeni

prepară și soluțiile standard necesare testărilor.

cu ajutorul se pot de-

• La Institutul politehnic clujean se produc TERMISTORI de foarte mici dimensiuni. Aceștia pot înlocui clasicele termocuple sau pot fi utilizați ca termometre, avînd o excepțională sensibilitate și stabilitate. Primele cantități au fost livrate institu- .„._i bucureștean specializat în metrologie pentru echiparea unor aparate de măsură și control. Microproducția de termistori este realizată în întregime de un grup de student! și cadre didactice.

vențl al primei trepte 
de liceu ; pentru a- 
ceasta se deschid mai 
multe posibilități ca
re pot fi alese. Unii 
vor putea urma 
treapta a doua de li
ceu, alții vor prefe
ra încadrarea în pro
ducție, în meseria in 
care s-au inițiat, du
pă cum alții vor pu
tea opta pentru școa
la profesională ori 
pentru cursul de ca-

învățămînt, ne soli
cită să-i ajutăm, în- 
lesnindu-le cunoaște
rea posibilităților pe 
care le au de n se 
încadra într-un oo- 
lectîv de muncă. II 
vom avea în vedere.

Intenționăm să a- 
ducem în coloanele 
rubricii colaborarea 
unor psihologi și pe
dagogi, a unor ași 
din diverse profesii 
care să 
cu tinerii pe 
meseriilor 
să le dea 
puncte de reper pen
tru a se autotesta 
față în față cu ce
rințele domeniilor de 
activitate pe care le 
vizează. Factori de 
învățămînt și ai pro
ducției vor fi solici
tați să răspundă pro
blemelor ridicate de 
elevi. Ne vom in
teresa în diverse ju
dețe și localități pen
tru a-i ajuta pe ti
neri să cunoască pro
fesiile in care sînt în 
primul rînd chemați, 
necesarul de cadre 
în perspectiva dez
voltării economiei 
noastre.

e Viața bate Ia 
ușă — poșta rubricii, 
binecunoscută de 
cititori — va răspun
de totodată celor mai 
felurite întrebări pu
se de tineri.

După o asemenea 
introducere temati
că, începînd de săp- 
tămina viitoare ru- x 
brica devine „de lu
cru”, răspunzînd pri
melor solicitări ale 
cititorilor.

L. LUSTIG

agricol, economic, sa
nitar, pedagogic etc. 
— care asigură ele
vilor de pe prima 
treaptă o calificare . 
într-o meserie și a- 
nul acesta liceul de 
acest tip s-a impus 
ca o școală dorită si 
aleasă 
cenți — 73 Ia 
dintre 
clasei a VIII-a au ri
les liceul de speciali
tate. Cei care se află

Reîncepem dialo
gul nostru s&ptămi- 
nal cu adolescenții 
și tinerii aflați la 
virsta opțiunii șco
lare ori profesionale. 
De șase ani școlari, 
în fiecare îharți, în 
acest chenar al pro
fesiilor viitoare, ne 
întîlnim cu cititorul 
preocupat să se cla
rifice cît mai bine șl 
mai complet asupra 
drumului 
rește să 
în viață, 
an, însă, 
de vîrsta 
„Ce profesie îmi a- 
leg“ e alta, motiv 
pentru care ne sim
țim datori să alcătu
im acest prolog al 
rubricii, prczentîn- 
du-i cititorului 
matica sa.

• De regulă, 
matica se naște 
întrebările tinerilor 
care ni se adresea
ză, din sugestiile lor. 
Așa a luat ființă, de pildă, Cabinetul de consultații pentru e- levul dintr-a VIII-a. 
Trecerea la genera
lizarea învățămîntu- 
lui liceal în prima sa 
treaptă a ridicat noi 
probleme in orienta
rea școlară a celor 
de 14 ani. întreaga 
generație de promo
vați ai clasei a 
VIII-a devine lice- 
eană, fără a fi su
pusă unui concurs de 
admitere. Liceul, la 
noi, este însă diver
sificat pe tipuri și 
profile, opt și respec
tiv 24, ponderea a- 
vînd-o liceul de tip 
special — industrial,

de adoles- 
sută 

promo vații

pe care do- 
și-1 aleagă 
în fiecare 

generația 
întrebării

dialogheze 
tema 

viitoare, 
acestora

ROMULUS LAL
Aici s-au insamințat castraveți 
în cultură dublă, dar este greu 
să-i mai zărești printre buruieni

te- 
din

Ardeii, roșiile și gogoșarii s-au 
copt, dar cooperatorii nu se gră

besc să le recolteze

te-

AU VENIT IN PRIMA ZI, 
APOI AU „UITAT" DRUMUL...

Sute de tone de fin așteaptă să fie transportate din zona inundabilă a Secașului (stingă). La grădina 
de legume există totuși o oarecare animație. O mașină cu număr de Alba a venit să se aprovizioneze (dreapta)

-4.......... *
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TINERILOR —SARCINI Șl RĂSPUNDERI
EGALE CU ALE CELORLALȚI COOPERATORI

(Urmare din pag. I)tult formațiile de lucru — echipele și brigăzile de culegători — am repartizat suprafața cultivată pe fiecare formație în parte. La rindul lor, membrii formațiilor de lucru au primit sarcini zilnice, concrete — individual. în acest fel, de la început am stabilit ordinea și disciplina în muncă. Culesul l-am declanșat pe data de septembrie. Inițial ne propusesem ca ultimul transport de știuleți să plece din cîmp spre magazia cooperativei agricole, cel tîrziu, în ziua de 10 octombrie. în prezent, însă putem a- firma că tinerii din comuna Găi- seni vor încheia recoltatul porumbului cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită de comandamentul comunal pentru agricultură, pe întreaga . suprafață repartizată. Avem această posibilitate, datorită faptului că viteza zilnică de lucru este ritmic realizată și chiar depășită ; întrajutorarea, spiritul de echipă își spun acum cuvîntul.Dacă adăugăm că programul de lucru 6—19,30 este, într-ade- văr, program de lucru avem o imagine completă a modului cum au înțeles tinerii de la Găiseni să se achite de sarcina ce Ie-a fost încredințată de obștea comunei. Asemeni tinerilor din Găiseni, acționează și uteciștii de la Ghimpați, Crevedia Mare, Stănești. Ion Răboj, Marin Pavel și Florin Pălăngeanu — secretarii comitetelor comunale ale organizațiilor U.T.C. — fac parte din comandamentul comunal pentru agricultură, au re-

partizate sarcini concrete și răspunderi majore cu privire la soarta recoltei, pe însemnate suprafețe de ogor. Alături de locuitorii satelor, în aceste zile, tinerii dau un ajutor prețios la stringerea roadelor cîmpului. Din
producția de floarea-soarelui, porumb, sfeclă de zahăr, legume și struguri — anul acesta să nu se piardă nimic ! Aceasta este deviză tuturor tinerilor pe care i-am întîlnit pe ogoarele județului Ilfov.

porumbului9 Recoltatul florii soarelui

se apropie de
unitățile agri-Incole cooperatiste recoltatul producției de floarea soarelui cunoaște ritmul impus de necesitatea încheierii grabnice — ca urmare a coacerii plantelor — a acestei acțiuni. Potrivit datelor centralizate zilele acestea la ministerul de resort, în cooperativele agricole de producție floarea soarelui a fost culeasă în proporție de 88'la sută din suprafața cultivată. Numeroase județe — Teleorman, Ilfov, Brăila, Buzău, Prahova, Dîmbovița ș.a. — au încheiat deja recoltatul. Altele se apropie de final. Cu toate acestea, floarea soarelui continuă să se afle în cîmp pe

o suprafață de peste 45 mii hectare, suprafețe mai mari fiind în județele Arad (5 mii hectare), Bihor (2 mii hectare), Constanța (3 mii hectare), Vrancea (3 mii hectare), Botoșani (9 mii hectare), Iași (5 mii hectare) etc. A- ceasta dovedește necesitatea măririi vitezei de lucru zilnice, prin folosirea mașinilor șl utilajelor la capacitatea maximă. Trebuie luate, totodată, măsuri organizatorice ferme pentru mobilizarea tuturor forțelor satului la recoltatul florii soarelui, pentru folosirea atelajelor cu cai, a se- cerii, dacă e nevoie, la tăierea pălăriilor. Numai astfel, prin-

tr-o acțiune energică producția va ajunge rapid și fără nici o pierdere în bazele de recepție. Insistăm asupra acestui aspect fiindcă, după datele centralizate la ministerul de resort, în unele cooperative agricole de producție treieratul florii soarelui nu se desfășoară concomitent cu recoltatul. Așa. de pildă, deși recoltată, floarea soarelui nu a fost treierată decît într-o proporție de 41 la sută în Bihor, 91 la sută în Mehedinți, 97 la sută Bacău, 82 la sută Vaslui, 69 la sută Iași, 83 la sutăNeamț și 79 la sută în Botoșani.
în în în în

AL. DOBRE

REPORTAJUL NOSTRU
In discuția cu comunistul Ale

xandru Mazilu, șef de echipă la 
linia Roți dințate de la între
prinderea de utilaj greu „Pro
gresul" — Brăila, brusc îmi vine 
in minte vorba bătrinească : 
„Din stejar, stejar răsare", ada
giu care redă atit de plastic 
transmiterea din tată in fiu a 
unor calități morale cu radiații 
multiple în planul existenței, ca
lități absolut indispensabile 
omului ca să devină om.

— Tata — îmi spunea Alexan
dru Mazilu — era un îndrăgostit 

'de tehnică, de meserie. Om sim
plu de la țară, a venit in 1924 
la. această întreprindere brăilea- 
nă — pe-atunci vă închipuiți 
cum arăta ea —, s-a angajat la 
secția Cazangerie. de unde n-a 
mai plecat decit in 1950. la pen
sionare. Pe mine m-a adus, uce
nic în fabrică, la paisprezece 
ani. Asta a fc 
puri grele, ei . .
dați seama, în loc să învăț carte, 
să mă joc, trebuia să mătur prin 
ateliere, să dau cu ciocanul și 
puțin cite puțin să „fur" mese
ria de frezor pentru care mă 
pregăteam, căci în acele vremuri 
meseria se învăța pe... furiș. Și 
n-am plecat nici eu ! Apoi, tata 
l-a adus in fabrică pe celălalt

frate al meu, pe Nicolae, la 
secția Strungărie. Astăzi e șef 
de echipă, tot aici. Apoi a venit 
rindul fratelui mai mic. Ion, care, 
de asemenea, n-a mai plecat.

— Așadar, o întreagă familie 
în aceeași întreprindere !

— Da, și nu trebuie s-o uităm 
pe Elena, fiica mea, absolventă 
a unei școli tehnice, care lucrea
ză tot aici.

Pesemne, interlocutorul meu, 
comunistul Alexandru Mazilu, 
mi-a citit pe față și in priviri

cim. Această dragoste de munca, 
repet, tata ne-a insuflat-o, el 
ne-a lăsat-o moștenire ca pe-un 
dar de preț. „Măi, copii, ne spu
nea el, meseria-i brățară de 
aur; dar numai pe mina cui 
știe s-o poarte, numai pe mina 
celui harnic și priceput".

In curtea fabricii, unde lucrea
ză frezorul Alexandru Mazilu 
există o Alee, a fruntașilor. De 
pe un panou te intimpină, grav 
și hotărit. și chipul lui. De-a 
lungul celor treizeci și trei de 
ani de muncă, de cind se află 
in aceeași întreprindere, 
nistul Alexandru Mazilu 
zat mii și mii de piese, 
mii de roți dințate. Dar

corni- 
a fre- 
mii și 
conco-

'ost in 1942 — tim- 
zu eram copil,- vă

DIN
o umbră de uimire și admirație ; 
căci a ținut să adauge :

— Cind ți-e dragă o meserie, 
n-o mai părăsești, nici nu iți 
schimbi locul de muncă cu una 
cu două.

Te solidarizezi cu fabrica, de
vii una cu ea, ești alături de to
varășii tăi la greu și la bucurii. 
Iar nouă — fraților, fiicei mele 
și mie — ne place meseria ce o 
avem fiecare, ne place să mun-

de DIMITRIE 
RACHICI

INVITA TIE
LA DIALOG

acum în clasa 
VIII-a trebuie 
cumpănească și 
bine, de Ia acest prim 
pas opțional, către 
ce liceu se îndreap
tă, iar școala trebuie 
să-l ajute pentru ca 
alegerea să fie înte
meiată pe o autoa
naliză a calităților și 
aptitudinilor, și ra
portată, fără îndoia
lă, la necesități. Ca
binetul nostru 
consultații le 
în ajutor 
du-le informații 
răspunsuri la 
bări.

• Din vara 
vom avea o 
promoție de

a 
să 
ei

de 
vine 

facilitîn- 
Ș> 

între-

lui ’76 
primă 
absol-

lificare cu durată maî 
scurtă. Acestei pri
me promoții de li
ceu îi vom consacra 
un spațiu aparte în 
cadrul căruia să pri
mească îndrumările 
necesare.

• Cei mai mari li
ceeni, aflați in prag 
de bacalaureat 
fi, de asemenea, 
atenția rubricii, 
ei se vor putea sfă
tui cu oameni com
petent! asupra hotă- 
rîrilor pe care vor să 
Ie ia privind locul 
de muncă ori facul
tatea viitoare. Ac
tualii bacalaureați. 
care nu s-au încadrat 
încă într-o formă de

vor 
în 
Si

GOSPODARI Al
PROPRIILOR CĂMINE,

S 3.ii 
OS 59’ 
îbsb j 
1 zS. d ?NU MUSAFIRI MOFTUROȘI

Ora 8 dimineața. Pe platoul din fața căminului nr. 9. 35 de studenți strînși în careu prezintă raportul lui Vasile Surdu, vicepreședinte cu problemele sociale la U.A.S.C pe Centrul universitar Cluj-Napoca, apoi ascultă cu vădită satisfacție bilanțul celor opt zile de muncă continuă desfășurată aici. S-au realizat circa 4 000 ore de muncă patriotică în timpul cărora s-a efectuat curățenia în cele trei cămine ce au fost în reparații (muncă echivalentă cu cea a 50 de lucrători pe timp de o lună), au amenajat 3.5 ha de spații verzi, au văruit și curățat 3,4 km de alei. Cine sint ei ? Studenți în primul an, locatarii cei mai noi ai acestor cămine. După efectuarea stagiului militar, au răspuns in continuare „prezent” la inițiativa Consiliului U.A.S.C. de pregătire în cele mai bune condițiuni a spațiilor destinate muncii și odihnei lor în noul an universitar. Apoi, în funcție de necesități și urgențe se întocmește și programul din ziua respectivă. O grupă va merge la căminul nr. 7 pentru încărcarea în mașină a mobilierului deteriorat, o alta va ajuta la operațiile de curățire și amenajare a căminului nr. 9, iar restul vor merge la cantină. Comentariile ar fi de prisos dacă nu ar exista și un dar... Cînd apar aceste rînduri, studenții Cristian Popescu, Dan Fufezan, Vasile Crețu, Gheorghe Ilea se află ca viitori colegi de an sau facultate, poate în același amfiteatru și bănci, cu Dana Goșa, Iepure, loan Negrea, Marga etc. Numai că din urmă au „refuzat”noască viitorii colegi cu cîteva zile mai devreme, să dea și ei

o mină dd ajutor la pregătirea spațiilor de învățămînt. Au venit doar in prima zi, au văzut despre ce e vorba, apoi, sub pretextul că sint din oraș, au „uitat” drumul. Sperăm să-l învețe !
UN CĂMIN IN... MINUS?La prima vedere s-ar părea că nu. Și nici la numărătoare. In total sint 14 cămine în tot complexul și toate au fost gata să-și primească locatarii.— Priviți la ceea ce se află
Rasd întreprins 

în complexul 
clujean „Hasdeu“

chiar Maria Ovidiu aceștiasă-și cu-

scos în fața căminelor nr. 7 și 10 șl se încarcă acum în camioane, intervine administratorul complexului... Mobilier, foarte mult mobilier deteriorat. Paturi de metal îndoite, cu multe repere lipsă, fotolii distruse, scaune fără picioare sau spe- teze (ni se spune că au doar un. an vechime), saltele și perne tăiate cu cuțitul.— Cu cît se distruge în complex într-un an — vine replica administratorului — s-ar putea construi un cămin nou... Cine a locuit în ele ? Studenții Facultății de zootehnie și medicină veterinară. Urme se mai văd și acum după efectuarea reparațiilor. Pe un geam, la e- tajul patru este pictată talpa unui picior. Să reprezinte oare aceasta cartea de vizită a respectivului comitet de cămin ?— Intr-un fel da — ne spune Olimpiu Stănilă, șeful comisiei

sociâle. Căminul nr. 10 ne-a dat cel mai mult de lucru. - Am schimbat și comitetul de cămin, dar nu cu prea mare folos. în plus, cadrele didactice ce răspund de munca educativă în cămin nu ne-au ajutat. Prea adesea au „închis” ochii Ia numeroasele nereguli ce s-au în- timplat aici. Nici conducerile facultăților nu au fost mai receptive la sesizările noastre. Ce a făcut A.S.C. ? Am trimis scrisori însoțite de fotografii a- casă la părinți. Mai bine zis pe adresa consiliilor populare, a organelor locale pentru a lua cunoștință și ele de comportamentul denților măsură tilitate, ter educativ.cunoscut și altora spiritul „gospodăresc” al unor studenți- nu-i rău. Numai că metoda scrisorilor nu mai ajunge să rezolve ceva, pentru că nu numai aspectul educativ și mustrarea neplăcută contează ci și faptul că este-necesar ca bunurile obștești să fie păstrate, bine întreținute, și pentru aceasta, scrisoarea nu ne mai poate ajuta 1

necorespunzător al stu- din localitate. Această s-a dovedit de mare u- cu un pronunțat carac- Evident, a faca

MEMBRII COMITETELOR
DE CĂMIN LA „DATORIE"..,

ÎN FIU

elmitent cu frezarea în metal, 
a „frezat" conștiințe și caractere 
de oameni, cărora le-a pus me
seria in brațe, le-a destăinuit 
cu competență, cu răbdare de 
părinte ,tainele cele mai ascunse

ale așchierii și modelării meta
lului ; le-a deșteptat, în același 
timp, dragostea de muncă și de 
întreprindere. I-a făcut, cu alte 
cuvinte, oameni. Unii l-au depă
șit in privința studiilor și-a pre
gătirii. Cu atit mai bine pentru 
ei ! Dar au rămas in fabrică, 
devotați ei. Maiștrii Gheorghe 
Ovezea și Filip Crăciun, ingine
rul Gheorghe Cuzmin, frezorul 
Dumitru Bălan, șef de echipă la

Excavatoare, sint numai cițiva 
dintre cei care vorbesc cu recu
noștință și respect despre vete
ranul Alexandru Mazilu, ca des
pre cel care le-a îndrumat pri
mii pași pe linie profesională.

Dar cu același respect, cu a- 
ceeași dragoste vorbesc despre el 
și locatarii Blocului 33 de pe 
strada Victoriei din Brăila, unde 
Alexandru Mazilu domiciliază. 
Căci el „sfințește" locul și aici, 
punînd semnul egalității între 
hărnicia și spiritul gospodăresc 
de la întreprindere și de acasă. 
Din inițiativa lui, in fața blocu
lui in care locuiește au fost plan
tați arbori ornamentali și tran
dafiri, au fost aduse bănci, ame
najate terenuri de joacă pentru 
copii. Mai mult, tot pentru co
pii; aii fost construite mese de 
ping-pong, iar țintii de 12 ani ai 
Blocului 33 au devenit de curind 
campioni ai Brăilei.

Din inițiativa lui Alexandru 
Mazilu, blocul in care, locuiește 
a ajuns fruntaș pe oraș in pri
vința curățeniei și gospodăririi ; 
iar o diplomă decernată in acest 
an de Consiliul popular al mu
nicipiului, asociației de locatari, 
desemnează pe președintele a- 
cesteia (care nu este altul decit 
Al. Mazilu) drept unul dintre 
cei mai harnici gospodari din 
oraș.

Un om destoinic, un comunist 
de omenie...

• Pentru comitetele de cămin, zilele de început de an universitar ridică și cele mai multe probleme ce se cer a fi soluționate într-un timp extrem de scurt. Cunoscîndu-se aceste lucruri, membrii lor au venit cu 2—3 zile mai devreme. Pe cei mai mulți i-am întîlnit la • datorie. îndrumări și afișe la toate căminele : azi la ora... actele necesare, nu se admite că- minizarea studenților cu ținută vestimentară și capilară necorespunzătoare, a celor care au primit sancțiuni anul trecut. Așa să fie oare ? Nu prea, pare să spună nemulțumirea din glasul Elenei Andrei, președinta comitetului căminului nr. 3. Cu puțin timp în urmă, primise listele de la facultate cu studentele care au dreptul la căminizare. Pe listă apărea și numele studentei Aurelia Bob, anul III, Facultatea de drept, care, datorită deselor abateri de la regulamentul de ordine interioară, a fost eliminată din cămin. De ce și cum s-a revenit — asta nu mai știe. Știe doar că la sfirșitul sesiunii de vară, la întocmirea listelor de cazare, Ia decanat, trebuia să participe și ea. Dar n-a participat. A trimis numai o listă cu cei ce nu mai au dreptul la căminizare. Decanatul a luat o măsură ce nu concordă cu cea a comitetului de cămin, deși despre felul comportării unui student in cămin membrii comitetului sint mai în măsură să depună mărturie. La Facultatea de medicină s-a procedat bine. Nu mai puțin de 20—30 studenți sancționați anul trecut n-au primit de la decanat a- probare să fie căminizați.
ION MIHALACHE
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FAPTELE NOASTRE DE MUNCĂ- 

RAPORTUL NOSTRU CĂTRE CONGRES

Saltul calitativ 
se realizează 

în momentul în care
NICOLAE COTIRLEA

„TOATE FORȚELE
IE DEDICĂM

PRODUCȚIEI!“
ANGAJAMENT :

• Efectuarea a 15 000 ore 
de muncă voluntar-patriotică 
în sprijinul producției ;

• Realizarea unor econo
mii în valoare de 100 000 lei 
la materii prime, materiale, 
scule, energie electrică și 
combustibil conventional ;

• Reducerea cu 50 Ia sută 
a numărului absențelor ne
motivate și întîrzierilor ;

• Reducerea cu 40 la sută 
a numărului tinerilor rămași 
sub normă ;

• Reducerea cu 45 la sută 
a rebuturilor ;

• Efectuarea a 15 000 ore 
muncă voluntar-patriotică 
pentru înfrumusețarea între
prinderii.

5,Ca și ceilalți colegi ai mei am să încep prin a vă spune că și conferința noastră a constituit un minunat prilej de a ne asuma un nou angajament in cinstea celui de al X-lea Congres al U.T.C. Subliniez că angajamentul initial l-am îndeplinit pină la conferința pentru dar< deîseamă și alegeri din întreprindere. Pentru perioada care a mai rămas pînă Ia Congres, conferința noastră a hotărît să dedicăm toate forțele producției. Analizînd problemele reieșite din dezbateri am reușit să determinăm exact și direcțiile în care trebuie să acționăm și, astfel, să ne conturăm și noul angajament. Mai clar : ne-am propus să atacăm punctele nevralgice. Astfel, la atelierele de debitare am hotărît ca să se e- fectueze debitarea la cota nominală, fără toleranțe in plus, ceea ce solicită muncitorilor o atenție sporită în execuție și nu permite irosirea a nici unui gram de metal. Tot pentru a economisi metalul am hotărit să nu mai aruncăm sculele uzate, ci să le recondiționăm, ceea ce face posibilă o refolosire a lor. Din constatările noastre anterioare știam că la secția „cazangerie" și la „forjă" sP făcea risipă de gaz metan. Consumul era mare mai ales Ia cuptoare. Operatorii de aici sînt toți uteciști și, împreună cu secretarul organizației. Constantin Cobzaru, am a- nalizat posibilitățile de reducere 
a consumului și am întocmit un program de funcționare a arzătoarelor pe ore și minute, eli- minînd toți „timpii morți". Problema rebuturilor — una dintre cele care ne dau cea mai mare bătaie de cap — ne-a stat, de asemenea. în atenție. într-un fel, am declarat război rebuturilor. însemnătatea limitării lor este extrem de importantă și, ca să înțelegeți, nu vă voi spune decît că în întreprinderea noastră se produc „unicate". Vă dați seama ce necazuri aduce un rebut în asemenea situație. Cele mai multe rebuturi apar la atelierele de prelucrare. De aceea,’ am trecut grabnic la reorganizarea cursurilor de ridicare a calificării (chiar imediat după conferință) a strungarilor, frezorilor și rectificatorilor. Comitetul U.T.C. a hotărît să folosească In acest scop pe tinerii ingineri încadrați anul trecut și în anul curent. Ei au fost numiți „lectori" și au stabilit deja tematica pen« tru fiecare meserie, pentru fiecare secție.Vorbind de alte rezultate concrete, am să șubliniez că din 2 septembrie (cînd a avut loc con-

$i ei ca și ceilalți uteciști din întreprindere își dăruiesc eforturile 
cinstirii prin fapte a evenimentului numărul unu al anului —.

Congresul al X-lea al U.T.C.

ferința) și pînă în prezent am efectuat 740 de ore muncă patriotică la baza sportivă a întreprinderii și am colectat 120 tone fier vechi, 890 kilograme deșeuri de hîrtie și 200 ambalaje de sticlă. Sînt primele rezultate, primii pași în îndeplinirea noului angajament căruia pînă la Congres îi vom da viață în totalitate 1“
VASILE SCHIAU

„NE GÎNDIM
LA CINCINALUL 

REVOLUȚIEI 
TEHNICO- 

ȘTIINȚIFICE!«

• Efectuarea a 2 000 orc 
muncă patriotică în sprijinul 
producției ;

e Realizarea, peste plan, a 
4 „direcții hidraulice" și a 15 
mecanisme de frină ;

o Colectarea, lunară, a 10 
tone fier vechi de către fie
care organizație.

• Reducerea cu 35 la sută, 
față de anul 1974, a absențe
lor nemotivate și a rebuturi
lor.

'„Vă voî vorbi, Ia început, despre succesele obținute pînă a- cum. Ne-am îndeplinit angajamentul luat în cinstea Congresului de a presta 16 000 ore muncă patriotică în sprijinul producției. Drept urmare, am hotărît ca pînă la Congres să mai efectuăm încă 2 000 ore. De asemenea, am depășit și angajamentul în ceea ce privește colectarea fierului vechi : am strîns peste 912 tone, așa că ne-am luat un nou angajament. De altfel, v-am expus la început 

obiectivele noastre imediate. In cele ce urmează aș dori să mă refer, însă, la altă preocupare a comitetului U.T.C. Noi ne gin- dim, încă de pe acum, la cincinalul revoluției tehnico-științi- fice. Și nu numai că ne gindim, dar am întocmit și cîteva proiecte. Iată-le : vom organiza în fiecare organizație un concurs al „Cărții tehnice" — cu bibliografie adecvată, cu tematică bine precizată pentru fiecare loc de muncă și, bineînțeles, cu examinatori aleși dintre tinerii ingineri ai întreprinderii. La Conferința noastră de alegeri, mai mulți vorbitori au subliniat că, în viitorul cincinal, îndeplinirea sarcinilor de producție va solicita înalte cunoștințe științifice și tehnice. Secretarul organizației nr. 5. Alfred Jurcă. propunea ca tinerii să fie organizați pe clase, corespunzător meseriei lor, astfel îneît cursurile de ridicare a calificării să nu se desfășoare cu toți muncitorii din- tr-o secție adunați laolaltă. Concret : anul acesta, în secția nr. 5, vor funcționa 2 clase de mecanici și una de electricieni. Nu trebuie să uităm că dispunem dP un utilaj de înaltă tehnicitate, adus din import cu bani grei (mașini cu comandă-program) a cărui deservire presupune cunoștințe tehnice înalte. Vrem să eliminăm „timpii morți" (au fost cazuri cînd o mașină nu a funcționat două-trei zile pentru că, necunoscînd-o, nu o puteam repara) și vom realiza aceasta numai prin îmbogățirea bagajului de cunoștințe tehnice și științifice ale tinerilor.Deoarece, în cuvîntul lor, ceilalți participant la masa rotundă s-au referit la primele rezultate obținute imediat după conferința de alegeri din întreprindere, voi aminti și eu cîteva : uteclștii de la linia tineretului „Cardane" au dat peste plan două „direcții hidraulice" din cele patru pe care și le-au propus în cinstea celui de al X-lea Congres al U.T.C. La secția „Direcții hidraulice", uteciștii au realizat deja peste plan primele 
7 mecanisme de frină din cele 15 cit sună angajamentul lor, Răspunzînd chemării comitetului municipal și uteciștii din întreprinderea noastră au participat

Ia sortarea și însiîozarea cartofilor. Ei au sortat și depozitat 40 tone cartofi. Cu aceste prime rezultate cred că ne înscriem și noi in efortul general al tinerilor din municipiul Sibiu caro, în aceste zile, muncesc pentru îndeplinirea noilor angajamente".
IOANA BODI

„MĂ SPRIJIN IN TOT
CE FAC PE AJUTORII

MEMBRILOR
COMITETULUI!“
ANGAJAMENT:

• Reducerea cu 30 la sută 
a numărului tinerilor rămași 
sub normă ;

• Reducerea la maximum 
a absențelor nemotivate și a 
întîrzierilor :

• Efectuarea a JO 000 de 
ore muncă patriotică in spri
jinul producției ;

© Colectarea a 50 060 bu
căți ambalaje de sticlă ;

• Efectuarea a 12 000 ore 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea întreprinderii.

’„Sînt aleasă pentru prima dată intr-o funcție de asemenea mare răspundere : secretar al comitetului U.T.C. Normal, încă încerc emoții și, de ce să nu spun, resimt lipsa de experiență. Am analizat amănunțit toate problemele reieșite din conferința de dare de seamă și alegeri, propunerile și sugestiile ținerilor, am studiat și noul angajament pe care ni l-am asumat in cinstea Congresului al X-lea al U.T.C. Mi-am dat astfel seama că niciodată nu voi putea să fac totul de una singură, oricît de multă dorință de a munci bine aș dovedi. Prima măsură pe care am luat-o : repartizarea de sarcini concrete fiecărui membru al comitetului deoarece am înțeles că trebuie să mă sprijin pe ajutorul lor dacă vrem să dobîndim succes deplin. Desigur, am și trecut imediat la acțiuni concrete. In întreprinderea noastră s-a construit o nouă clădire destinată producției. Curtea este încă plină de moloz, materiale de construcții etc. Am convocat toți secretarii organizațiilor U.T.C. și, împreună cu ei, am hotărît să începem munca patriotică pentru înfrumusețarea întreprinderii. Astfel s-a dat startul în cele 12 000 ore de muncă patriotică cuprinse în angajament. Zilnic, membrii cite unei organizații e- fectuează două ore de muncă patriotică în întreprindere. Și o primă bucurie : uteciștii (cu foarte puține excepții) au răspuns cu entuziasm chemării comitetului U.T.C. N-aș vrea să închei aceste cîteva gînduri fără a aminti cite ceva despre o altă chemare. în conferință, secretara organizației U.T.C. nr. 13, Milintie Bujac, a lansat către toate celelalte organizații o chemare la întrecere. Aceasta cuprinde printre altele „depășirea cu trei la sută, de către fiecare tînăr, a sarcinilor de plan" și „nici o penalizare la calitate, nici o absentă nemotivată". A- cum ne ocupăm de popularizarea chemării și dorim o rapidă transpunere a ei în viață deoarece considerăm că ne va sprijini eficient în îndeplinirea angajamentului global al organizației asumat în cinstea celui de al X-lea Congres al U.T.C. și a celei de a X-a Conferințe a U.A.S.C.R."

In această secție s-au realizat, deja, peste plan două direcții 
hidraulice din noul angajament al uteciștilor.

NICOLAE TARCEA 

„DIN PRIMELE ZILE 
AM TIECUT HOTĂRtT 

EA ACȚIUNE!“

ANGAJAMENT:
• Efectuarea a 15 000 ore 

de muncă patriotică în spri
jinul producției.

© Reducerea cu 50 la sută 
a numărului tinerilor care 
rămin sub normă.

• Reducerea cu 50 la sută 
a rebuturilor.

• Reducerea cu 90 la sută 
a numărului absențelor ne
motivate.

• Efectuarea a 10 000 ore 
de muncă patriotică la con
strucția căminului de nefa- 
miliști.

• Depășirea cu 30 000 Iei a 
planului valoric al lucrărilor 
de muncă patriotică finăn- 
țată.

------- ---------„Am împlinit două săptămîni de cînd am fost ales secretar al organizației U.T.C. din întreprinderea „Balanța". Un timp, deci, foarte scurt în care am făcut, totuși, cite ceva, mai ales în ceea ce privește organizarea viitoare a muncii. După cum se poate vedea, coriferința de dare de seamă și alegeri a organizației noastre și-a propus un nou angajament pe care dorim să-l îndeplinim pină la data începerii Congresului al X-lea al U.T.C. Pînă în prezent am afișat în toate secțiile angajamentul nostru urmărind popularizarea sa în rîndul membrilor organizației pentru a fi cit mai bine cunoscut. In plus, tot pentru popularizare, am folosit și pe cei 300 de delegați participant! la conferință cărora le-am recomandat ca, odată întorși în rîndul tovarășilor lor, să le facă cunoscut angajamentul. De asemenea, am repartizat membrii din comitet să răspundă, fiecare, de cite o organizație și să urmărească îndeaproape îndepli

Foto : O. PLECAN

nirea angajamentelor. Pentru corecta mea informare am cerut, de la secretarii U.T.C. ai organizațiilor din întreprindere, să-mi prezinte, săptămînal, situația absențelor nemotivate, a rebuturilor și a tinerilor rămași sub nortaă. M-am mai gîndit să in- ființăm și în întreprinderea noastră acel „sfat al omeniei" — o inițiativă care a dat bune rezultate în alte întreprinderi din Sibiu —- și prin care ne propunem să analizăm operativ \(săp- tăminal sau chiar zilnic) abaterile de orice fel de la disciplină. Dorind să răspundem încrederii pe care_ne-au acordat-o uteciștii, am întocmit un chestionar (Pe care l-am trimis în organizații) în care vor fi înscrise toate propunerile făcute în adunările generale de dare de seamă și alegeri Și Pe care sîntem hotă- riți sâ le transpunem in viață. Aș vrea să mai amintesc că, în afară de angajamentul pe care vi l-am expus la început, în u- nele organizații uteciștii și-au suplimentat propriile angajamente. Astfel, tinerii din organizația nr. 13 (secretar — inginer Gheorghe Erîncu) au hotărît ca. în cinstea Congresului, să proiecteze un nou produs. La secția „H. P." (secretar Ludovic Barabaș), uteciștii și-au propus să execute în plus 10 distribuitoare „D.M.10", 20 — D.N. 20“ Și 1_ bucată „A. P.“, precum și o depășire a sarcinilor de pian, pînă la sfirșitul anului, cu 2 la sută. Tinerii de la „Uzina 1“ s-au angajat să execute in plus 50 de cintare de baie și 150 brațe de presiune. Sînt acestea toate, angajamente realiste Ia a căror ■îndeplinire am trecut chiar din primele zile după conferință. Chiar azi am expediat circa 20 tone fier vechi și, în fiecare zi, tinerii prestează ore de muncă patriotică la construcția celui de al treilea cămin de nefamiliști si la finisarea celui de al doilea pe care sperăm să-l dăm zilele acestea în funcțiune. Răspunzînd chemării Comitetului municipal al U.T.C., în ultimele trei zile ale săptămînii peste 200 de uteciști au participat, In oraș, la sortarea și depozitarea cartofilor. Iată de ce pot afirma că, deși s-au scurs doar opt zile de la alegeri, noi am trecut hotărît la acțiune."
Anchetă realizată de 

TEODOR POGOCEANU

propunerile tinerilor 
încep să prindă viață

Pînă la data la care scriu a- ceste rînduri, la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice din Galați s-au desfășurat 56 adunări generale și 3 conferințe de dare de seamă și alegeri U.T.C. in care au luat cuvîntul peste 460 de tineri. Dacă mai reținem și alte fapte precum participarea la dezbateri a maiștrilor, a șefilor de șantiere și de lot, a secretarilor organizațiilor de partid și a președinților de sindicat, dacă menționăm, de asemenea, că în. cadrul multor subunități tinerii formează o impresionantă majoritate (deci problemele discutate de ei sînt problemele majorității) ne putem forma o imagine concludentă asupra dimensiunilor analizei întreprinse. Cum era și firesc, în cursul dezbaterilor, cei peste 460 de tineri care au luat cuvîntul au evidențiat eforturile depuse pentru o activitate laborioasă, pentru o bună organizare a muncii și a producției (întreprinderea și-a realizat planul cincinal de mai multă vreme), au relevat posibilitățile valorificate de întărire a disciplinei. Răsfoind procesele verbale de la aceste adunări și conferințe, vedem că aproape fiecare vorbitor a prezentat și propuneri. Este adesta un semn al angajării depline, al unei seriozități deosebite în analizele efectuate. întrebarea care se pune acum este : cum se acționează pentru ca aceste propuneri să prindă viață ? Căutînd un răspuns trebuie să specificăm că ne-au interesat atît fondul chestiunii, cit și problemele de metodologie, ambele aspecte avind o importanță bine măsurată în îmbunătățirea activității.— Noi, în prima ședință de comitet după adunarea de alegeri, ne spune G. Moldoveanu, secretarul organizației U.T.C. de la șantierul 21, am analizat din nou sugestiile și propunerile tinerilor apoi arn întocmit un plan de măsuri pe care l-am prezentat organizației de partid, conducerii șantierului și organizației de sindicat pentru a hotărî împreună. Pe baza propunerilor, conducerea șantierului a luat imediat măsuri pentru o mai operativă aprovizionare a locurilor de muncă cu sculele și materialele necesare. Pentru o mai bună organizare a locurilor de muncă, noi, organizația U.T.C., am inițiat primele acțiuni de stivuire a unor materiale, _ pentru descongestionarea căilor de acces etc. Zilele trecute pe șantierul nostru au debutat noi acțiuni ale tinerilor care urmăreau creșterea productivității, economia unor materiale. îmbunătățirea calității lucrărilor. Rezultatele nu se vor lăsa așteptate.— Și la noi multe din propunerile tinerilor au și fost înfăptuite, ne spune Vasile Gurău, secretarul comitetului U.T.C. de la șantierul 24. Unele formații de lucru au fost reorganizate conform sugestiilor prezentare în adunare, s-a rezolvat problema echipamentului de protecție, s-a pornit întrecerea dintre zidarii șamotori avind ca obiective principale creșterea productivității muncii și economisirea de materiale.Pentru a ne da seama ce importanță are înfăptuirea acestor propuneri in viață șantierelor, a întreprinderii, să ne oprim și asupra altor inițiative prezentate in adunările și conferințele de dare de seamă șl alegeri. De pildă, în ce privește pregătirea profesională s-a evidențiat faptul că Ia șantierul 33, la Grupul 4 electrotehnic, la S.U.C.T., cursurile de ridicare a califică

rii se desfășoară în bune con» diții, dar nu și la șantierele 23, 11 și 81, tocmai în unele locuri unde tinerii, in majoritate, au fost calificați prin cursuri de scurtă durată. Examinînd critic, aceeași chestiune, Gh. Brăiescu — de la șantierul 33 — făcea propunerea ca la cursurile de ridicare a calificării să se acorde o atenție mai mare problemelor noi, metodelor și procedeelor de lucru moderne, nu să se repete mereu același conținut, unele date depășite, ineficiente. Analizîndu-se diferitele aspecte ale disciplinei în producție, mulți tineri au fost criticați, dar au fost relevate și u- nele practici cel puțin ciudate la unii conducători ai locurilor de muncă. Există și tineri abia angajați, deci în perioada de integrare, care sînt „pasați" de la un lot la altul deoarece nu sînt încă la nivelul celor mai buni. Judicioase, izvorî te dintr-o trăire plenară a realității de zi cu zi sînt apoi propunerile privind organizarea locurilor de muncă de cu ' seară, asigurîndu-le cu materialele necesare așa Incit a doua zi dimineață să se lucreze din plin încă de la începerea programului. îndreptățite slnt și observațiile asupra calității unor betoane turnate. Cri- ticile formulate la adresa cadrelor tehnice care nu depun eforturile necesare pentru modernizarea unor lucrări de construcție (pe această bază să crească productivitatea, nu prin „pasarea" noilor angajați de la un lot Ia altul) au fost urmate de propuneri concrete relevîn- du-se astfel posibilitățile existente și încă nefructificate.. desigur, multe alte propuneri se încadrează în. spațiul altor domenii de activitate, o bună parte referindu-se Ia condițiile de muncă și de viață, la activitatea cultural-educativă, politico-ideo- logică etc.— Noi le-am examinat eu o deosebită _ atenție, ne declară Virgil Ghindă, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere. Ele privesc probleme fundamentale ale activității organizației U.T.C., dar și ale întreprinderii și tocmai de aceea trebuie să le abordăm cu toată răspunderea. Multe dintre ele au fost prezentate de către secretarii organizațiilor U.T.C. direct șefilor de șantiere și de lot și s-a trecut imediat la îndeplinirea lor. Altele, mai dificil de îndeplinit au alcătuit obiectul unei sinteze a comitetului U.T.C. pe care am prezentat-o directorului general al întreprinderii. în baza lor, tovarășul director general a trasat sarcini de serviciu șefilor de compartimente așa incit a- proape toate au fost rezolvate sau sint in curs de înfăptuire. Cele care ne privesc pe noi, comitetul U.T.C., organele U.T.C. alese la nivelul șantierului și grupurilor de șantiere, au fost cuprinse ca acțiuni, în programele de activități, cu termene și responsabilități precise. La conferința de dare de seamă și alegeri U.T.C. pe întreprindere vom raporta asupra stadiului îndeplinirii lor.Un mod rezonabil de acțiune, eficient, recomandabil. Proce- dîndu-se în felul acesta, se poate spune că intr-adevăr organele U.T.C. își îndeplinesc sarcinile conform mandatului încredințat de tineri, că asigură intensificarea activității, saltul calitativ scontat înainte de convocarea adunării generale de dare de seamă și alegeri.
l—.. ION CHIRIC

Dacă s-ar face un film despre 
istoria conceperii și construirii 
noului calculator electronic ro
mânesc, Felix C-512, pe generi
cul lui ar trebui scris cu litere 
mari numele a peste 1400 _ de 
oameni. Sub obișnuita inscripție 
„in rolurile principale“ calcula
torul „recunoscător", va bate 
la mașină literă cu literă nume
le celor 35 de cercetători din 
colectivul condus de dr. ing. 
Francisc Momeo, de la Institu
tul pentru tehnica de calcul din 
Capitală. Ei, tinerii din _ acest 
colectiv, îndrumați de cîțiva ve
terani in tehnica de calcul, au 
parcurs pas cu pas dificilul 
drum al creației tehnice, timp 
de 3 ani și jumătate, pentru a 
ajunge să realizeze această ma
șină ginditoare. Dar să nu-i ui
tăm — ar fi nedrept — tocmai 
pe proiectanta memoriei calcu
latorului, cei 5 tineri ingineri 
de la filiala din Timișoara a in
stitutului. Fiecare din cel a- 
proape 1 400 de tineri de la în
treprinderea de calculatoare e- 
lectronice din Capitală și de la 
atelierul de microproducție al 
filialei din Timișoara a I.T.C. 
care au contribuit la construirea 
acestui calculator este îndreptă
țit să pretindă un „prim-plan" 
intr-un astfel de film. Dar cum 
să cuprinzi 3 ani și jumătate de 

muncă în cîteva secvențe ? Care 
sînt cele mai semnificative 
momente ? Evident, genericul se 
derulează pe imaginea-fond a 
calculatorului în funcțiune. Pa
nouri de comandă asemănătoa
re celor din sala de dirijare a 
zborurilor spațiale, oameni în 
halate albe etc. La încheierea 
genericului, calculatorul Felix 
C-512 apare in primul plan bă- 
tindu-și la mașină cartea de vi
zită ; „Sînt primul calculator

o msTibi&ASĂ realizare 
A SPECIALIȘTILOR ROMÂNI S-a născut „FELIX C-51266

Felix C-512. Lucrez cu o viteză 
de 300 000 de operații pe se
cundă. Pot prelucra automat da
tele cu caracter tehnico-științi
fic și economic din diferite do
menii de activitate. Memoria 
mea are o capacitate de două 
ori mai mare decit a confrate
lui meu Felix C-256 și poate fi 
extinsă pină la 1024 kilo 
octeți"...

...Ianuarie 1072. Cinci oameni 
adunați in jurul unei mese dis

cută aprins despre construirea 
unui nou calculator de capacita
te medie spre mare. Sint dr. 
ing. Francisc Momeo, ing. Anca 
Lazăr, ing. Nina Daniliuc, ing. 
Eugen Ciobanu și ing. Lucian 
Nlca. Cinci ingineri cu expe
riență în proiectarea tehnicii de 
calcul care au adunat în jurul 
lor o mină de tineri entuzias
mați de ideea realizării unui 
creier electronic. Intr-un mo
ment de destindere, unul dintre 

ei. pasionat șl de poezie, a în
ceput să recite, cu tilc, din Pla
ga : „Umblam, vedeam dar nu 
mă închegam, / Vedeam, um
blam, dar încă nu eram...". Abia 
peste trei ani avea să se „înche
ge" proiectul, iar calculatorul să 
prindă viață...

...După aproape trei ani. A- 
paratul de filmat surprinde o 
împletitură complicată de sîr- 
me de diferite culori înghesuite 
în dulapuri metalice, beculețe 
oarbe etc. „A venit vremea să 

vedem dacă această încilceală 
de sirme și fiare este în stare 
să gindească", anunță ing. Eu
gen Ciobanu. Sosise mult aștep
tata, dar și temuta clipă a con
fruntării calculelor cu practica. 
Tinerii Gabriela Popescu, Con
stantin Donciu, Victor Pătru- 
gan, Lucreția Boroș, Traian 
Gologan. Dan Marinescu, Ion 
Mincă, Valeriu Ciocîrlie și toți 
ceilalți, care în săptămâna pre
mergătoare acestui examen au 

muncit zi și noapte, au făcut 
verificări suplimentare de labo
rator fără să le-o ceară nimeni, 
trăiesc acum cu intensitate e- 
moția verificării părții din vii
torul calculator la care au lu
crat. Reacțiile lor, mimica, ochii 
lor concentrați ore in șir asu
pra aceluiași aparat, explozia 
colectivă de bucurie sau deza
măgirile trecătoare nu se pot 
descrie. După mai multe săptă
mîni de verificări se ajunge la 
concluzia că toate componentele 

calculatorului, luate separat, 
funcționează. Dar îmbinarea 
lor ?...

...S-a făcut îmbinarea lor. Mo
delul experimental este con
struit. Calculatorul are un 
„corp", un „creier" și este cuplat 
cu instalațiile aferente. Dar va 
funcționa ? Cei care l-au con
ceput, adunați în jurul lui, tră
iesc momentul culminant al a- 
cestui maraton care a durat 3 
ani și jumătate. In memoria 

încă albă a creierului electronic 
trebuie înscrise primele in
strucțiuni. Se introduce pache
tul de cartele perforate. Se aude 
„rafala de mitralieră", semnul 
cert care atestă că „memoria" 
funcționează, calculatorul știe să 
„citească". Dar entuziasmul ce
lor prezenți nu durează mult 
deoarece calculatorul se oprește. 
Semnalează o greșeală și aș
teaptă să fie corectată. Printr-o 
apăsare de buton este pornit 
din nou. „Greșind cu tine chiar, 

iubesc greșeala" își amintește 
cineva un vers din Eminescu și 
toți izbucnesc in ris, deoarece 
pentru specialiștii de la I.T.C. 
acest vers sintetizează raportul 
dintre om și computer. Cu cele 
250 de cartele citite calculatorul 
a descoperit 20 de greșeli. Pen
tru înlăturarea lor cercetătorii 
au lucrat încă trei săptămini. 
Dar calculatorul a prirțs viață, 
gindește, se comportă ca un co
leg de-al lor...

^..Calculatorul a fost învățat 
să scrie. Intr-o dimineață, cu 
cîteva zile înainte de anul nou, 
și-a bătut la mașină „certifica
tul de naștere" : „Calculatorul 
Felix C-512 vă anunță că s-a 
născut și vă urează «La mulți 
ani». Fiecare cercetător care a 
contribuit la „nașterea" lui a 
primit cite o felicitare cu acest 
conținut pe care o păstrează cu 
grijă ca pe cea mai dragă, mai 
inaltă diplomă...

...Ziua avizării echipamentu

lui.^ Emoții. Dacă are alergie 
față de vizitatori ? Dacă se de
fectează tocmai acum ? Calcula
torul s-a comportat bine. A 
funcționat fără greșeală...

...Dar surpriză. Calculatorul 
nu lucrează cu programe in 
limbajul FORTRAN. Le acceptă 
numai pe cele transcrise in lim
bajul ASSIRIS și COBOL. L-am 
învățat și această limbă. O fi 
uitat-o ? Unde am greșit ? Un- 
de-i defecțiunea ? Acțiunea se 

desfășoară ca într-un roman 
polițist. Așii în materie — ingi
nerul Ciobanu — „creierul" in
vestigațiilor de acest fel, secon
dat îndeaproape de mai tinărul 
T. Gologan nu reușesc să depis
teze defecțiunea. Pină îi vine 
cuiva ideea să introducă un alt 
program de test. Totul merge 
perfect. Prima bandă conținea 
cîteva erori, calculatorul nu oc- 
ceptă decit programe cu o logică 
perfectă...

...Tehnicianul Gabriel Soare 

și muncitoarea Ștefania Musta
ță lucrează cu măiestrie la con
struirea calculatorului. Peste 
100 000 de lipituri, kilometri de 
sirmă. Verificări minuțioase. 
Felix C-512 funcționează per
fect. In august a trecut probele 
finale cu rezultate foarte bune...

...Primul Felix C-512 își pro
iectează urmașii. Pe baza pro
gramelor concepute de tinerii 
ingineri Constantin Donciu, Mo
nica Donciu și Marius Bălan 
calculatorul elaborează docu
mentația necesară introducerii 
lui în fabricație. Va fi omologat 
în această toamnă, iar în anul 
viitor va intra in producție de 
serie. Lista celor peste 100 000 
de legături, cu dimensiunile și 
traseele optime ale cablurilor 
este tipărită, ca imprimantă, de 
pe acum, de calculator. Execută 
operațiuni complexe privind con
ducerea operativă a producției. 
Datorită calităților deosebite și 
posibilităților multiple de utili
zare ale acestui calculator, pe 
adresa I.T.C. și a întreprinderii 
de calculatoare au sosit nume
roase solicitări. Felix C-512 în
cepe să-și facă intrarea în 
lume. Deci „filmul" nostru nu 
se încheie aici. In cincinalul vii
tor. producția de calculatoare se 
va dubla.

IUSTIN MORARU
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CUV1NT CĂTRE TINERI

Clubul? Un loc
• 9

unde oamenii ar
trebui să rămînă.„

De multe ori, activitatea tinerilor de pe șantierele de construcții se desfășoară sub forma unui triunghi echilateral ale cărui laturi sint : orele de program, drumul spre cantină și . timpul petrecut in cămin.Aflați mai mult timp pe șantierul tineretului de la Lotru ne-am oprit adeseori la cluburile muncitorești din colonii. U- neori le-am găsit închise, iar cînd s-a întîmplat să fie deschise nu am prea văzut mare lucru în ele. Desigur, și șah, și televizor, și o carte împrumutată de la bibliotecă. Am observat insă că acestea sint locuri prin care „se trece", dar nu se rămî- ne. Ai zice, la o privire neatentă, că așa instituție „funcțională", operativ^ unde oamenii nici nu-și pierd timpul, vin, ascultă, văd, iau ce au de luat și-și văd de treburi. Fiindcă au, într-adevăr treburi, mai serioase decît să-și piardă timpul. Dar lucrurile nu stau așa : cluburile, nu pentru că sînt „funcționale", rămîn meri -i. goale deși oamenii trec prin eh’.întrebați, mai multi tineri mi-au spus că nu mai tin minte data ultimei seri cultural- distractive la clubul din colonia lor. La Voineșița, de pildă,,clubul dispune de instrumente muzicale, de magnetofon, de stații radio, dar, păstrate intr-un mod necorespunzător, acestea s-au deteriorat in cea mai mare parte. Asistam cu cîteva zile in urmă la încercarea zadarnică a citorva băieți de a face din cinci stații de amplificare una bună ! Toți cei întrebați : de ce nu e- xistă activitate culturală la cluburi, motivează acum că nu au bază materială necesară. Dar intr-o discuție avută cu mai mulți tineri de pe șantierele Lotrului am aflat că cele mai frumoase cative un fel va.Este tă pasiune rul inginer Mircea Roth de la șantierul Jidoaia. Atunci cînd a existat această pasiune (de ce oare nu mai există și acum?) am amenajat aici pe șantier terenuri de volei, de fotbal, pe care se organizează întreceri și acum. Am avut în șantier brigăzi artistice de agitație, formații artistice de muzică ușoară și populară, de teatru, care ne-am prezentat la cursul „Tinere speranțe", foarte multe ori la club se organizau seri culturale dedicate fruntașilor în producție sau cînd aveam timp mai mult plecam in drumeții prin munții din împrejurimi. Acum însă...Acum, la Lotru tinerii în timpul liber joacă uneori fotbal, volei sau tenis. în rest doar joaca de-a activitatea cultural- educativă a unor factori de răspundere din șantier. Situația a- ceasta, nedorită, este prezentă în toate punctele de lucru. Lacătele mari, cit lipsa de răspundere a unora, țin cluburile încuiate toată săptămînă. La biblioteci, de cele mai multe ori, programul nu se respectă, iar cărțile de aici sînt acelea de acum zece ani, aduse la înființarea șantierului. Responsabilii cu munca cultural-educativă, în marea lor majoritate, au și uitat de obligațiile pe care le au față de tinerii care i-au ales. Dacă le-ai vorbi de ceea ce ar trebui să fie un „animator" ar rămîne, probabil, mirați.Negăsind nimic de făcut în șantier, tinerilor constructori nu le rămîne altceva de făcut decît să se încuie in plece cu mașina unui refugiu, găsit restaurante.

maiși trebuie : o
/.O7A7

activități cultural-edu- au fost făcute fără nici de dotare din partea cui-nevoie doar de mai mul- îmi spunea tină-

Dacă așteptăm senini REÂLHftKEÂ EE S!HE
de PAVEL APOSTOL

și netulburați...

în ciuda faptului că șantierul este rășpindit pe o suprafață foarte mare și că condițiile in care se muncește sînt aspre, a- preciem că pe șantierele de Ia Lotru se poate desfășura o acti-, vitate cultural-educativă foarte bună. Ar fi suficient să ne referim fie și numai la rezultatele bune obținute în anii trecuți. Răspunderea pentru permanentizarea programului cluburilor, pentru dotarea acestora cel puțin cu strictul necesar, pentru formarea unor colective artistice puternice revine organizației de tineret din fiecare șantier. Fiecare club trebuie să devină un puternic centru de educație comunistă a tineretului. Este necesar ca brigadierii să aibă aici in șantier formații artistice proprii în care să fie atrași cit mai mulți tineri, este necesar ca cel puțin de două ori pe săptămînă la club să fie organizate dezbateri, programe artistice, șeri culturale dedicate tinerilor căsătoriți, sau tinerilor fruntași în producție, întîlniri cu veterani ai șantierelor sau cu activiști de partid, seri literare. Sînt necesare toate acestea mai mult ca oriunde și datorită condițiilor specifice de aici. Au e- xistat în tradiția șantierului a- semenea activități. De la o vreme se așteaptă însă cam mult autocarul de la Rm. Vîlcea care aduce o dată pe lună, sau nici măcar atunci, vreo formație de aiurea care să dea spectacol pe șantier.Noi nu susținem că fiecare club trebuie să aibă toate formele de activitate imaginabile ci credem că este cu putință ca, pe baza unei bune experiențe și răspunzînd cerințelor actuale, de instruire, educație și distracție, să se organizeze de către organizația de tineret viața culturală a tineretului. Adică, instaurarea unui spirit de lucru normal, firesc, ■ intr-un domeniu a cărui înfățișare este, deocamdată, nefirească.

La Turceni activitatea cultural-educativă se menține la o cotă scăzută. Pe șantierul național al tineretului, unde se inalță cea mai mare termocentrală din România, trăiesc, muncesc și învață aproape 700 de tineri brigadieri. I-am cunoscut direct pc mulți dintre ei la locurile lor de muncă, în punctele fierbinți ale șantierului, acolo unde se prefigurează impunătoarea construcție, adevărată citadelă a luminii — termocentrala cu o capacitate de 2 640 MW. Viata de șantier, o știe oricine a purtat sau poartă încă o cască de constructor, ) este uneori aspră și dură, plină de temeritate. Șantierul a fost și este și va fi totdeauna o școală a vieții. Ca o adevărată școală a vieții, șantierul presupune dezvoltarea multilaterală a personalității tinerilor, educația lor prin muncă și pentru muncă, dar și oi îmbogățire continuă a cunoștințelor, atragerea lor la activitatea cultural-educativă. Bineînțeles, cu condiția ca aceasta să fie. în primul rind. bine organizată și apoi bine popularizată.■ Din păcate, la Turceni. o anumită inerție și destul de multă lipsă de interes din partea factorilor responsabili se repercutează negativ asupra desfășurării activității culturale. Majoritatea tinerilor uteciști cu care am discutat mi-au mărturisit că 
nu au participat la asemenea ac
țiuni pentru simplul motiv că 
nu s-au organizat. Există aici, la Turceni, multe proiecte și planuri de viitor. „Se va face", „se va organiza", „se vor atrage tinerii"... Concret, însă, nu s-a făcut aproape nimic, deși posibilități materiale există, deși tinerii doresc, chiar solicită organizarea unor asemenea activități. Cele două cluburi existente nu oferă tinerilor decit vizionarea programului de televiziune, jocuri sportive, de șah și tenis de masă. Una din principalele 
cauze ale acestei stări de lu
cruri este desigur și lipsa totală 
de colaborare între organizația 
U.T.C. a grupului de șantiere și 
organizația comunală U.T.C. în comună există un cămin cultural, mai există numeroase cadre didactice, medici și bineînțeles multi tineri ingineri care muncesc pe șantier și locuiesc în comună. Din păcate, aceștia au înțeles cît se poate de greșit me-

nirea lor de intelectuali în viața satului. Cert este că s-au împrietenit repede intre ei. că au format un grup al intelectualilor in cadrul căruia organizează pe rind. acasă la unul sau la altul, numeroase seri culturale : discuții literare, audiții de muzică cultă șî ușoară, recitaluri de poezie clasică și contemporană. De ce însă intr-un cerc așa de res- trins ? De ce nu intr-un cadru mai larg, mai organizat. Ia căminul cultural sau Ia cluburile din șantier, cu participarea marii majorități a tinerilor muncitori ? Iată cîteva care respectivele U.T.C. nici măcar pus.Inginerul Grigore cretarul 10. îmi cînd au rii s-au ceptivi.tr-una din serile lunii octombrie 1974 din inițiativa inginerului Constantin Munteanu. locțiitorul secretarului U.T.C. la grupul de

întrebări pe organizații nu si le-au
Nicolae, se- organizației U.T.C. nr. mărturisește că atunci existat preocupări tine- dovedit deosebit de re- îmi exemplifică. în-

TURCENI

casă sau să în căutarea adesea în

NICOLAE MILITARU

Copii din Sipmța — Maramureș
Foto : CORNEL TANJALA

șantiere, s-a organizat o seară dedicată Măriei Tănase,Comitetul U.T.C. și comitetul sindicatului au nornit (de ce atît de tîrziu ?) o acțiune de organizare a unei brigăzi artistice de agitație, a unui taraf si a unei formații de muzică ușoară și dans. Acțiune rămasă la această oră tot in stadiul de proiect. Există toate condițiile pentru formarea in cadrul organizațiilor U.T.C. a unor brigăzi artistice de agitație cu programe de 5 pînă la 10 minute care să prezinte aspecte ale vieții de șantier la locurile de muncă.Cele cîteva excursii organizate de comitetul U.T.C. care au angrenat doar 100 de tineri, ca și activitățile cluburilor de pe șantier sînt departe de a reflecta atit posibilitățile existente, cit, mai ales, cerințele impuse de numărul mare al tinerilor ce muncesc și trăiesc pe șantierul de la Turceni. Acțiuni cu cartea la bibliotecile existente nu s-au tinut deloc. O mai strînsă colaborare între comitetul U.T.C. al grupului de șantiere, comitetul

sindicatului și comitetul comunal U.T.C., atragerea tinerilor intelectuali ai comunei în organizarea unor activități cultural- educative interesante și atractive, ar atrage desigur o mare masă de tineri dorni'ci să-și îmbogățească cunoștințele, să participe la cit mai multe asemenea manifestări. Există aici, la Turceni, în apropierea șantierului, un vechi conac părăsit. Cu mai multă inițiativă, prin muncă patriotică (și tinerii utecisti cu care am discutat sînt entuziasmați) s-ar putea realiza acolo o adevărată casă a tineretului, un loc ideal de organizare a numeroase activități culturale. Secretarul comitetului de partid al grupului de șantiere, tovarășul Emilian Dicu, este cu totul de acord și gata să sprijine efectiv această inițiativă. Așadar, este vorba de manifestarea unui spirit de inițiativă al organizației U.T.C., spirit care la ora actuală cu regret trebuie să arătăm că nu se face deloc simțit, în această privință cel puțin. Nu este firesc să excludem organizarea, mobilizarea și participarea la tot ceea ce înseamnă viață a organizației, aceste laturi importante ale ei : activitatea culturală, distracția, dansul etc. Organizația U.T.C., activiștii au datoria să asigure — împreună cu tinerii, firește, dar și apelind la alți oameni, competenti. priceputi — condițiile pentru ca toti tinerii să participe intr-un fel sau altul la activitatea culturală, a formațiilor artistice, a cercurilor de educație ș.a.m.d. însă primul care trebuie și poate acționa este chiar „beneficiarul", organizația, comitetele U.T.C. Nu peste tot s-a inteles bine această sarcină a organizației noastre și in multe locuri activitatea culturală este încă privită ca o acțiune exterioară colectivelor de tineri, venită de undeva din a- fară și, în consecință, așteptăm senini și netulburati ca cineva să vină, să intervină în locul nostru. Această stare de inerție este nejustificată întrucît e nefirească : ne cunoaștem bine, muncim împreună, știm ce avem de făcut și tocmai de aceea noi sîntem cei care trebuie să acționăm, în propriul nostru interes.
DAN VASILESCU

VOCAȚIA ARTISTICA
(XJrmate din pag. I) ductive, care decide, din clipa în care s-a produs, soarta viitoare a șanselor de exprimare pe care debutantul le selectează, și le preferă, astfel ca ele să ducă la o formă proprie. Cel ce debutează- a început să existe în afară și să se perfecționeze, pentru arta pe care și-a ales-o. Un. asemenea fapt așa de important ca definitivarea formei de a se exprima, în fond de a fi pe planul artei, nu poate să fie fructul unei întimplări a vieții, puțind să fie înlocuită cu altele care merg mai bine sau mai potrivit. Tinărul care se bizuie pe o asemenea filozofie, nu are încă elementele interioare care să justifice proba la care pășește. Nesiguranța formei sale se poate prelungi și el va șovăi în viitor, pîndit permanent de multiplicitatea alegerii. Un debutant sigur îmbracă totdeauna, cel puțin în unele alcătuiri, un punct de reper pentru a evolua mai departe și a se defini. Forma pe care o are în față lucrează mai mult ca o reminiscență a puterii sale inițiale, ca o posibilitate înnăscută de a pătrunde sensul lucrurilorNumai că de data aceasta încercarea sa pune la contribuție tentativele dobîndite misterios, devine o școală a sa proprie. Cultura în materie de artă, asimilată prin lecturi și prin cultivarea neîncetată de cunoștințe, se produce pe baza lucrurilor care există deja aduse de prima

formă, devenită extrem de prețioasă. Ele s-au format în adîn- cul insondabil al naturii, acolo unde se aleg și se precizează percepțiile care au dat naștere pornirii de a scrie.Aceasta înseamnă că momentul trecerii la încercarea de a produce nu este un moment cazual, ci o parte a vocației, în care ținărul debutant trebuie sâ se manifeste printr-o necontenită pe care asupra propriilor sale tome, vață în această direcție este ireversibil și că talentul nu se poate corecta, ci el se produce. Aceasta e condiția cea mai dificilă a debutului, aceea care definește toate șansele de viitor. Este vorba de o concepție mai grea care introduce în selecția avant Ia lettre activitatea productivă ce trebuie avută în vedere.O mare parte a debuturilor ratate sînt bazate pe ușurința cu care se iau hotăririle legate de vocația artistică. Acestea sînt cele care îngrămădesc în pragul editurilor apelurile inutile și constituie o piedică în dezvoltarea normală a scrisului. Noi afirmăm, prin urmare, că există o preselecție a orientării, ce nu poate fi sprijinită sau ajutată de critica artistică sau climatul artistic existent, ce decide de selecția literară a textelor care sînt deja în fază de perfecționare.Soarta literară este aspră și exigentă. O mare parte din răspunderea pentru virtutea scri-

Istoria literară că un fapt
atenție o are simp- ne în- produs

sului cade asupra celui care o îndeplinește. El trebuie să devină cit mai conștient de acest a- mănunt, înlăturind pe cît posibil răspunderea criticii și a publicului, sprijinindu-se ferm pe acea fie cît de nelămurită dar precisă senzație de a porni pe o cale. Acest lucru este adevărat atît în ce de aplicare al în ce privește debutului.Trebuie să să o repetăm tul nu aduce cu sine o, condiție specială de realizare, ci mai curmă una dificilă de evoluat și practicat în continuare. Problemele ei sînt acelea ale realității cu care trebuie să ne familiarizăm. Este cu totul greșit să pretindem de la debutanți un rabat de afirmare, care, prin sine însuși, se răsfrânge în. mod defavorabil asupra destinului 
toricesc. Debutul artistic 
jează o răspundere, aceea a vi
itorului, pentru care nimeni nu 
poate să facă apel la o absolvire, 
pentru a-și păstra intact sensul 
tăriei cu care a pornit la drum, 
care aduce cu sine un scop tot 
așa de absolut ca oricare altul 
din cele ce ocupă condițiile de 
suprafață ale vieții. Este singurul fel de a înfrunta veșnica problemă a dramelor care iau naștere în ce privește chemarea de viitor. Respectul pentru literatură este o datorie pentru cei care își aleg în mod liber drumul anevoios dar luminos al reproducerii vieții și timpului în care trăim.

modul Și aprivește literaturii, cit condiția însăși șispunem clar mereu că debu-

scrii- anga-

1. Expresiile „individ sau colectivitate", „in
divid și colectivitate" sînt, la drept vorbind, 
greșite. Una din marile descoperiri ale lui Marx 
fusese stabilirea relației adevărate : „indivizi 
- în - colectivități". Nici individul uman nu 
există în afara colectivității, nici colectivitatea 
umană nu se poate constitui dincolo sau din
coace de persoane relativ autonome, conști
ente, identifieîndu-se, în diferite grade, cu co
munitățile, grupările, structurile sociale clin 
care fac parte. De aceea, concepțiile despre 
raportul „individ-colectivitate" ce încearcă să 
reducă (sau să explice) această relație activă 
numai prin unul sau altul din termenii săi sînt, 
din capul locului, eronate. în rîndul teoriilor ce 
suferă de acest viciu se înscriu cele individua
liste, pentru care colectivitatea reprezintă o 
simplă sumă a persoanelor componente, fac
torii deierminanți ai dezvoltării fiind acestea 
din urmă, sau cele universaliste, ce privesc in
dividualitatea drept un organ sau o manifes
tare a unei entități spirituale supra-individuale, 
ființînd în și prin sine. Numai marxismul a în
țeles și explicat caracterul ireductibil al rela
ției „indivizi-în-colectivități", ca o realitate fun
damentală, multi-polară, dialectică.

2. Nu am vrut să fiu „cineva" ; am dorit, in 
schimb, din fragedă adolescență, să fac „ceva"; 
„ceva" util, de folos, considerat ca atare de 
către acei „ceilalți" ce reprezintă comunitatea 
în care și prin care mă regăsesc pe mine în
sumi, ca persoană productivă, constructivă. Un 
asemenea scop este, poate, mai exigent decît 
stearpa și contorsionata zbatere isterică de a 
părea, cu tot dinadinsul, un „cineva". Căci, 
vrînd să înfăptuiești „ceva" cu semnificație ce 
depășește cercul strimt al intereselor și preocu
părilor legate de propriul eu, poți deveni „ci
neva".

3. Cum să masori valoarea autentică a rea
lizărilor tale ? Succesul la scenă deschisă e, 
uneori, înșelător. O certitudine mai mare oferă 
înregistrarea eficienței : îți întîlnești gîndurile 
rodind mai bogat decît la tine în alte minți, 
inițiativele amplificate prin 
le-au însușit... A fi realizat 
a te descoperi proiectat în 
lalti".

4. Experiența de viață nu,
ci, cel mult, poate fi arătată. De aceea, comu
nicarea cu tineretul nu se poate realiza decît 
în registrul prezentului și viitorului ; trecutul

numai întrucît e componentă inalie-

faptele celor ce 
„ceva" înseamnă 
împlinirile „celor-

este transmisibilă,

Intervine numai întrucît e componenta inalie- 
nabilă a destinului actual. Iubesc tinerețea ; de 
aceea nu suport fetișizarea tineretului, nici nu 
admit transformarea tinerilor în ființe destinate 
dădăcirii „părintești", „ocrotirii" și „îndrumării" 
sufocante. Tinerețea obligă însă : ea nu în
seamnă un privilegiu, dar nici o frustrare. Ti
nerețea obligă la permanentă invenție, la des
coperiri și redescoperiri. Tinerețea este pre
misa fără de care raționamentul vieții perso
nale nu se poate constitui ; de premise depinde 
adevărul concluziilor. De aceea, în această 
parte a vieții se decide soarta persoanei : 
după cum sînt premisele, așa va fi concluzia,.

5. Prin urmare, tinerețea este chemată să 
so cunoască. A te cunoaște cu adevărat cores
punde cu evaluarea critică și obiectivă a capa
cităților, potențiale și actuale. Apoi, presupune 
înțelegerea lucidă că realizarea noastră, ca 
persoană, trece prin integrarea — firește, nu 
pasivă, servilă, ci activă, novatoare — în co
munitățile în care ne-am născut și format : fa
milia, națiunea.

6. Realizarea de sine depinde de cunoaște
rea de sine. Autenticitatea cunoașterii de șine 
condiționează autenticitatea realizării de sine. 
A te realiza înseamnă a deveni tot mai mult 
tu însuti, a dobîndi și adinei identitatea ta în 
colectivitate. Identitatea personală „implică și 
identificare cu totalitatea „celorlalți " : „aici și 
acum", cu comunitatea națională angajată în 
realizarea unui proiect comunist de dezvoltare.

7. Realizarea de sine nu se poate confunda 
cu meschina comedie de „a face" pe persona
liatea, a-ți da aere de persoană originală, ci 
înainte de a fi pentru tine, a fi pentru alții, 
cu adevărat „cineva" - făptuitorul, producăto
rul de valori. Realizarea de. sine nu poate în
semna nici producerea ocazională a unei con; 
tribuții originale (cu atît mai puțin a’ unei 
„vorbe de duh" sau a unei fapte insolite), coci 
personalitatea realizată, în coordonatele co
munității, devine ca atare prin întreaga sa is
torie și nicidecum prin exhibiții momentane. în 
sfîrșit, persoana realizată în mod autentic nu 
„se dă cu împrumutul" - încasînd și dobînzile 
onorurilor și veniturilor — ci se dăruiește co
lectivității. într-o societate echitabilă, socia
listă, omul nu se reduce la ceea ce „are ci 
constă în ceea ce „este", în ceea ce poate 
crea și ceea ce creează.

fânemii
MARȚI, 23 SEPTEMBRIE 1975
PICIUL ----- TRINTORII : Patria

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15) ; Favorit (orele 9.15: 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Scala (orele 9.30; 12;
14,30; 17,30; 20,15).

DOMNIȘOARA ROBINSON ; 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

URME FIERBINȚI : Central (o- 
rele 9,30; 11,30; 13.45; 16: 18.15:
20.30) .

ELIXIRUL TINEREȚII
(orele 9,30; 11,45;
20.30) ; Melodia 
13,30; 16; 18,15; 
rele 8,45; 10,45;
20,45) ; Grădina Capitol (ora 19) : 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 
18;,20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20,30) ; București (orele 8,30; 
10,45; 13; 16; 18,15; 20,30) ; Grădina 
București — (ora 19,15).

RĂZBUNAREA LUI DANI S

Capitol 
14; 16; 18,15; 

(orele 9; 11,15; 
20,30) ; Gloria (o- 
12,45; 16,45; 18,45;

ca pilot de Încercare, am ajuns
54 ZBOR AȘA CUM RESPIR"De mai bine de 30 de ani, pilotul de încercare Petre Cristes- cu simte în palme răceala manșei și sub tălpi tăria palonierelor. Deși are în buzunar 3 brevete de pilotaj, dintre care unul obținut in Franța, la Marignane- Marseille, și a zburat pe nu mai puțin de 40 de tipuri de avioane românești și străine, arată o timiditate surprinzătoare.— în ce constau dificultățile profesiunii dumneavoastră ?— în faptul că nu trebuie să mă incomodeze nici un moment poziția corpului meu față de pămînt și nici imperfecțiunile sau defecțiunile pe care le descopăr la bord, în timpul zborului.— Ce faceți cînd observați o asemenea defecțiune ?— încerc să-mi păstrez sîr.ge- le rece și să vin cu bine la a- terizare pentru ca ulterior să o semnalez constructorilor.— S-a întîmplat vreodată să vă pierdeți sîngele rece ?— Nu. Pentru un pilot decercare ar fi fatal. Meseria mea este să verific, pe parcursul diverselor evoluții, parametrii a- paratului abia ieșit de pe banda de montaj sau din reparație, săsimt unde și cît trage, să observ vibrațiile anormale și, apoi, să trec toate acestea într-o fișă de zbor.S-a născut acum aproape 50 de ani în Roșiorii de Vede, în Teleorman. De cînd era de-o șchioapă a îndrăgit tainele aviației, printre altele și pentru că, pe vremea aceea, existau lingă localitate cam 3 000 de hectare de aerodrom. Părinții l-au încurajat și în 1942 s-a înscris la școala de pilotaj pe care a continuat-o cu școala militară de

pilotaj, cu școala de zbor de noapte și cu școala de instructori terminată in 1950. Apoi, viata sa profesională a prins secvențe egale în timp : din 1950 pînă în 1960 instructor de zbor ; din 1960 pînă în 1970 pilot la Aviasan ; din 1970 pînă în prezent pilot de încercare pe avioane de categoria a IV-a și elicoptere la întreprinderea de construcții aeronautice.

— Sînt cîțiva. Aici, de pildă, e Goșman ... _________și elicoptere, sînt eu, și e Fi- nescu la planoare. Asta se mișcă pe o termică, în văzduh, de parcă ar merge pe o șosea...— O termică !— Un curent ascendent de aer pe care planorul, neavînd sistem propriu de propulsie, trebuie să-1 prindă ca să ia înălțime

la la Brașov, avioane

| \ ()M _() PKQ1 Esii;

în-

— Pe ce vă place cel mai mult să zburați ?— Pe elicopter, pe Alouette. E o mașină cu care simt că pot face aproape orice. Merg cu spatele, cu fața,' urc pe verticală, cobor pe verticală, intru în autorotație, fac punct fix. Am chef să pun o roată pe turnul Bisericii Negre, o pun. Cu avionul nu țin toate astea.— Cu avionul e mai ușor ?— Depinde. Cu un I.A.R. 823, de exemplu, pot să intru tr-un picaj prelungit, apoi brachez într-o resursă șitermin cu un tonou, timp în care țin pe burtă și pe piept o sarci nă echivalentă cu de mai multe ori accelerația gravitațională. Noi îi zicem acrobație. N-aș putea să spun dacă e mal ușor sau mai greu, pentru că odată intrată în singe nu mai poți să apreciezi gradul de dificultate al unei evoluții. Poate de jos unele să pară mai spectaculoase, și atunci lumea zice că-s mai grele.— Sînt mulți piloți de încercare în țară ?

insă să

— Ați zburat vraodată pe un planor ?— Numai o dată ? ! Nu e mare diferență față de zborul cu motor, afară de faptul că trebuie să fii la fel de țeapăn în scaun și cu capul pe umen.— Ce rol are pregătirea psihologică pentru un pilot de încercare ?— Zborul îți cam macină nervii. Nu mă refer la fruA sau la alt sentiment stresant, ci doar Ia simpla prezență in ca-' bina unui avion care se dă peste cap, în timp ce tu ești cu ochii-n patru la comenzi și aparate, să vezi care nu merge ca lumea. Trebuie să stai bine cu nervii. Pentru asta, sigur, ai nevoie de o familie consolidată, armonioasă, și in general, de o viață echilibrată, fără excese. N-am mai pus alcool în gură de la nunta lui fiu-meu.— Ce părere au oamenii despre dumneavoastră ?— întreabă-i.,— Mecanicul Albu îmi spunea că , aviația vi se potrivește ca o mănușă.

— Așa o fi...De la pistă, trerind prin secția de montaj elicopter și montaj planor și ajungind sus la a- telierul de tehnologie, unde lucrează fiul său Liviu, pilotul Petre Cristescu este arhicunoscut și foarte apreciat, chiar dacă puțini știu, totuși, că acest om - n-a întrerupt niciodată aviația și că are în spate mai bine de 14 000 de ore de zbor.— Ați avut momente cînd v-a fost frică 1— Sînt momente cînd țl se usucă limba de frică. Nu mi-e rușine s-o spun. Odată veneam de la Constanța pe un MR 2. Deasupra munților, cad între două fronturi puternice. Puteam s-o iau spre lăsa benzina, luat inima-n prin furtună.descriu ce simți în clipele acelea, cînd ești ca o frunză-n vînt și avionul nu mai ascultă de comenzi. cînd ai senzația că din secundă-n secundă se va rupe ceva. Frica e, într-adevăr, un sentiment omenesc. Altădată am trecut munții cu un singur motor. Simțeam cum pierd înălțime și vedeam piscurile cum se înșurubau spre mine, ca niște dirijabili. Astfel de momente nu se pot uita.— Pînă cînd veți mai zbura ?— Eu aș vrea să zbor mereu, dar știu că nu se poate. în meseria noastră, vîrsta hotărăște.— Și cînd zburați ce simțiți dumneavoastră, acolo, sus, printre nori ?— Mai nimic. După atita amar de vreme am ajuns să zbor așa cum respir.

Lumina (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
18; 20).

DELICT DIN DRAGOSTE : Fes
tival (orele 9: 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,45) ; Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Tim
puri Noi (orele 9; 11.15; 13.30: 15.45: 
18: 20.15). ,

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE 
Excelsior (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20,30) : Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15) ; Flamura
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18:
20.15) ; Grădina Aurora (ora 19).

CEL MAI BUN OM PE CARE-B 
CUNOSC : Doina (orele 11: 13,15; 
15,30; 17,15: 20) — la ora 9.45 Pro
gram pentru copil.

SCUFUNDARE LA MARE ADIN- 
CIME : Grivlta (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Volga (ore
le 9 ; 11,15; 13,30: 13.45; 18; 20,15).

CĂLĂREȚUI» FARA CAP : Da
cia (orele 9: 11,15: 13,30: 15,43; 18;
20.15) .

OMUL DIN LARAMIE : Bucegi 
(orele 15,30; 17,45); Grădina Bucegi 
(ora 19,45).

EVADAREA : Lira (orele 15,30; 
18,30) ; Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Lira (ora 20).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Modern (orele 9 : 11,30; 
14; 16,30; 19,30) : Grădina Modern 
(ora 19).

OMUL DIN LONDRA : Unirea 
(orele 16; 18) ; Grădina Unirea 
(ora 19,45).

EMIGRANTUL : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18: 20,15) : Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15).

DRUMURI ALESE ; Crlngași Co
tele 17).

LEGEA
(orele 15,30; 18; 20.15).

FATA CARE VINDE FLORII 
Pacea (orele 15,30; 18,15; 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLT ALB: 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15): 
Tomls (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15) ; Grădina Tomis (ora 19).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Cotro- 
cenl (orele 11; 15; 19).

SUTJESKA : Viitorul (orele 15; 
18; 20,30).

SOȚIA LUI JEAN : Floreasca 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16: 18,15;
20.15) .

ALO, TAXI ! : Arta (orele 15,30; 
17,45; 20) ; Grădina Arta (ora 19).

INFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : /Moșilor (orele 15.30; 18) ;
Grădina Moșilor (ora 19,30).

AȚI CHEMAT DOCTORUL?: Ra
hova (orele 16; 18).

PIAF : Popular (orele 
20,15).

NU TE VOI IUBI : 
(orele 16; 18; 20).

LANȚURI : Munca 
18; 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
tan (orele 15,30; 18) : Grădina 
tan (ora 19).
EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : Grădina Luceafărul 
(ora 19,30).

INCREDIBILELE AVENTURI A- 
LE UNOR ITALIENI IN RUSIA s 
Grădina Titan (ora 19).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Grădina Festival (ora 19).

PRERIEI: Ferentari

Plolești. dar mă Ce să fac ? Mi-am dinți și am trecutN-aș putea să

EUGEN ȘERBANESCU

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI
Calea Rahovei 151. — tel. 236661 

UNIVERSITATEA POPULARĂ

anunța

Deschiderea următoarelor cursuri în anul 
Iar 1975/1976

DACTILOGRAFIE-SECRETARIAT, curs 
plet de 15 zile, o lună și două luni. 
DEPANARE RADIO-TELEVIZOARE
CROITORIE
DESEN TEHNIC

6

șco-

con-

LIMBI STRĂINE: ENGLEZA, FRANCEZA, 
GERMANA, ITALIANA
COSMETICA

Informații și înscrieri la sediul CASEI DE CUL 
TURĂ între orele 9-21.

1
15.30: îs;

Progresul

(orele 16;

Vi- 
Vi-

România-film prezintă
FILMUL CEHOSLOVAC

DOMNIȘOARA ROBINSON
ț----- 4

' ■

Cu : MIROSLAVA SAFRANKOVA, PETR

7■■ ■

w "m
KOSTKA, JAROSLAVA OBERMAIEROVA.

Regia : KAREL KACHYNA.
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. Socialiste România, NICOLAE
a primit din partea regelui BAUDOUIN, urmă-

Președintele Republicii 
CEAUSESCU, ‘ " 
toarea telegramă :Mulțumesc din mesaj pe care miLa rîndul meu, ...... neavoastră personală și pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie între cele două țări ale noastre.

toată inima Excelenței Voastre pentru amabilul 1-ati adresat cu ocazia aniversării mele.formulez călduroase urări pentru fericirea dum-

Ședința Consiliului de Ifcîștrî 
al Republicii Socialiste România

iNTlLNIREPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit luni dimineața cu John Selwyn Lloyd, președintele Camerei Comunelor din Marea Britanie, care se află în vizită în țara noastră.In timpul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și Marea Britanie, a legăturilor dintre parlamentele celor două țări, rolul parlamentelor și contribuția parlamentarilor la extinderea colaborării dintre România și Marea Britanie în diverse domenii de activitate.
★Președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan. a o- ferit un dineu în cinstea președintelui Camerei Comunelor din Marea Britanie, John Selwyn Lloyd.

PLECĂRI

mâno-turc în domeniul turismului. Documentul prevede, între altele, extinderea ariei colaborării între România și Turcia prin organizarea unor programe turistice comune, inițierea unor noi itinerare turistice, a unor curse maritime sau rutiere între orașe românești și turcești, intensificarea legăturilor de colaborare dintre organizațiile de turism, agențiile de voiaj și automobil-cluburile celor două țări, realizarea unor expoziții turistice.
SEMINAR

Luni a plecat in R.P. Mongolă delegația de activiști ai P.C.R. condusă de Gheorghe Moca, secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.P.R. Mongol, va face o vizită pentru schimb de experiență în această tară.
*Luni a părăsit Capitala. în- dreptîndu-se spre patrie, delegația de activiști ai P.C.U.S.. condusă de V. I. Gladîșev. adjunct al șefului Secției Organe Administrative a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.

La Pitești s-a deschis luni seminarul european ..Industrializarea în zonele rurale : incidența asupra individului și a colectivității", organizat în cadrul Programului european de dezvoltare socială, de Divizia pentru problemele sociale a Oficiului Națiunilor Unite de la Geneva, in colaborare cu Academia de științe sociale și politice, Ministerul Educației și Tn- vățămîntului, Ministerul Muncii și Consiliul popular județean Argeș.Lucrările seminarului, care vor dura pînă la 21 octombrie, reunesc aproape 50 de experți și observatori, sociologi, cercetători, economiști, urbaniști, cadre didactice și alți specialiști din 15 țări europene șî unități specializate ale U.N.E.S.C.O. șl O.N.U.
COLOCVIU

PROTOCOLLuni dimineața a fost semnat în Capitală un Protocol ro-

Luni, în stațiunea turistică Neptun s-au deschis lucrările celui de-al XV-lea Colocviu științific internațional cu tema „Românii și marea", organizat de Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, Muzeul de arheologie din Constanta și Societatea „Mihai Eminescu" a Universității din Freiburg (R.F.G.).
Nomenclatorul și planul de școlarizare

pentru invătămîntul postuniversitarPrintr-o recentă Hotărîre a Consiliului de Miniștri au fost aprobate nomenclatorul și planul de școlarizare pentru învă- țămîntul postuniversitar pe anul 1975—1976.Nomenclatorul domeniilor de perfecționare prin această formă este îmbunătățit față de anii trecuți corespunzător necesităților actuale ale diferitelor sectoare de activitate din ramurile importante ale științei, tehnicii și culturii. Hotărîrea precizează

caracterul acestor activități, res- tringînd numărul domeniilor de perfecționare Ia 69.în acest an, vor urma cursurile învătămîntului postuniversitar circa 12 000 de specialiști. Cifrele de școlarizare zează — pe diferite perfecționare și pe învățămînt superior nisterul Educației și tului, cu consultarea ministere- ■ lor. instituțiilor centrale, a unităților de cercetare și a academiilor de științe interesate.

In ziua de 22 septembrie a.c. a avut loc ședința Guvernului Republicii Socialiste România, care a examinat stadiul îndeplinirii planului național unic dezvoltare economico-socială anul 1975.1. Guvernul a examinat 
aprobat eșalonarea pe luni 
pianului pe trimestrul IV a.c. și măsurile ce urmează să fie întreprinse de ministere, comitetele executive ale consiliilor populare, centrale și întreprinderi, pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, de producție, investiții, comerț exterior și aprovizionarea populației pe ultimul trimestru al anului 1975. In acest scop, ministerele, centralele. institutele de cercetări și proiectări vor sprijini în mod operativ șt eficient conducerile întreprinderilor în aplicarea măsurilor stabilite și soluționarea tuturor problemelor care condiționează realizarea prevederilor de plan pe anul 1975, precum și pregătirea planului pe 1976.2. Pe baza analizelor efectuate cu privire la îndeplinirea pla
nului producției industriale au fost stabilite căile și mijloacele corespunzătoare ce vor fi aplicate de Comitetul de Stat al Planificării, ministere și centrale, pentru recuperarea restanțelor înregistrate la unele produse, realizarea în unele întreprinderi de producții suplimentare destinate în special exportului și aprovizionării populației prin folosirea deplină a capacităților de producție, mașinilor și instalațiilor, asigurarea aprovizionării tehnico-materiale și desfacerea ritmică a producției, întărirea ordinii și disciplinei de plan și contractuale.In scopul accelerării procesului de înnoire și îmbunătățire a calității producției, potrivit indicațiilor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliul de Miniștri a trasat sarcină Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ministerelor economice să sprijine mai activ întreprinderile în vederea intensificării ritmului asimilării' și introducerii în fabricația curentă a tehnologiilor și produselor noi, organizînd trimiterea pentru asistență, în întreprinderi, de specialiști din ministere, centrale și institutele de cercetare și proiectare.3. MinisterulTehnico-Materiale și lui * ............Fixe, împreună cu conomice vor

de peȘi
a

Aprovizionării Controlu- Fondurilor Finanțelor e-

IDEALUL DE CEARĂ
Eugen Mânu, 20 de ani, muni

cipiul Sfintu Gheorghe, județul 
Covasna ne scrie : „Sînt un cititor pasionat al ziarului „Scînteia tineretului". Am urmărit multe cazuri dezbătute aici, la această rubrică, dar nu știu de ce, cele citite în ziarul din 14 august a.c. m-au uimit ca niciodată. O tînă- ră își refuză plăcerea de a trăi, refuză să creadă în tinerețea ei, in forțele ei morale și spirituale? Sînt și eu tînăr, am terminat de curind un liceu de cultură generală, dar nu-mi pot imagina că printre elevii de liceu există asemenea concepții atît de străine de spiritul materialist, științific, umanist al școlii noastre. Dar, iată, cu voia sau fără voia noastră, ele există. Aș vrea să-i întreb pe toți cei care-și impun astfel fletul 
de ce 
cește 
Oare cea reală decît revelațiile credinței ? Ce-ți oferă chiar atît de mult religia de nu mai al de adevărurile biologiei matematicii ?De ce exagerezi atît De ce nu încerci să te din întunericul în care funzi ? Oare într-adevăr apar- ții marii familii de tineri ai țării noastre, acestui luminat și raționalist secol XX in care ne place să trăim ? Mai putem astăzi să acceptăm, tineri fiind, descătușați de orice servituti morale, credința într-un „ideal de ceară", într-un pseudoideal care se topește la flacăra adevărului și a rațiunii ? Aveți multă dreptate întrebînd în colectivul în iește bigota rea deschisă

de dogme, care usucă su- și sărăcesc gîndirea : oare 
vreți să muriți, spirituali- 
vorbind, așa de tineri ? nu-i mai frumoasă viatanevoie Si aleM.M, ? smulgi te cu-

articolul dv. de care învață și tră- M.M. Aștept păre- a colegilor și co-

se reparti- domenii de unităti de— de Mi- Invățămîn-

legelor ei. Pe M.M. aș vrea s-o rog să mediteze la cîteva lucruri : ce vrea să devină în viață, ce crede despre socialism și opțiunea culturii, ce înțelege prin a fi tînăr ?...“.
POATE Al SUFERIT 

O DECEPȚIE...
Din orașul Tg. Jiu, județul 

Gorj, un alt cititor, B.V., 21 de

Gospodăririi Ministerul ministerele întări controlul asupra respectării stricte a normelor de consum aprobate și vor acționa cu fermitate pentru aplicarea măsurilor tehnologice și de reproiectare, care să asigure reducerea planifica
tă a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie, a cheltuielilor materiale 
de producție, eliminarea pierderilor materiale și întărirea re

gimului de economii în toate u- nitățile socialiste, in toate secțiile și atelierele de producție pentru îmbunătățirea activității financiare, a creșterii rentabilității în toate domeniile de activitate.4. In vederea realizării integrale a programului de investi
ții și de punere în funcțiune a 
capacităților de producție din• acest an, s-a stabilit ca ministerele, centralele și întreprinderile, precum și comitetele executive ale consiliilor populare să ia de urgență măsuri pentru intensificarea ritmului de execuție pe șantierele care au ră- mineri în urmă in îndeplinirea planului de construcții- montaj și la obiectivele care au condiții să fie puse in funcțiune in avans. Ministerul. Construcțiilor Industriale, celelalte ministere, vor organiza extinderea lucrului in cel puțin două schimburi prelungite, întărirea formațiilor de montaj și vor pregăti condițiile necesare pentru continuarea în ritm intens a lucrărilor pe toate șantierele.Consiliul de Miniștri a obligat Ministerul Industriei Con- ' strucțiilor de Mașini și celelalte ministere furnizoare de utilaje să acționeze cu mai multă răspundere pentru respectarea riguroasă a obligațiilor contractuale de livrare a utilajelor tehnologice, în concordanță cu programele de punere în funcțiune a capacităților de producție.5. în domeniul relațiilor eco
nomice externe s-a hotărît ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, împreună cu ministerele, centralele și întreprinderile de comerț exterior, să ia toate măsurile pentru asigurarea livrării ritmice a transportului dului cum grală prin de cooperare economică internațională.

6. In cadrul ședinței, guvernul a examinat și stabilit acțiunile ce trebuie întreprinse in continuare de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, de ministere și comitetele executive ale consiliilor populare pentru îndeplinirea exemplară a măsurilor hotărîte de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in ședința din 26 august a.c., privind organizarea 
și executarea în bune condiții 
a lucrărilor agricole, stringerea rapidă și fără pierderi a întregii recolte și realizarea integrală a planului de livrări la fondul de stat, însămînțarea culturilor de toamnă și efectuarea lucrărilor pregătitoare ale producției anului viitor.

7. In scopul asigurării condițiilor pentru pregătirea produc
ției, investițiilor, aprovizionării 
tehnico-materiale, a desfacerii

mărfurilor, a tuturor sarcinilor de plan pe anul 1976, guvernul a obligat Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Construcțiilor Industriale, ca împreună cu ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene, centralele și întreprinderile să intensifice acțiunile de specificare integrală a producției și a destinației acesteia pentru consum intern și export, emitere a repartițiilor și încheierea contractelor economice, urgentarea întocmirii documentațiilor tehnice pentru investiții și utilaje. De asemenea, se vor lua măsuri pentru definitivarea și organizarea înfăptuirii programelor de reducere a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie, de creștere a productivității muncii și reducere a cheltuielilor materiale de producție in fiecare centrală și întreprindere.8. Guvernul a trasat sarcină Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Comerțului Interior să elaboreze programul de acțiune pentru aprovizionarea de toam- nă-iarnă, în așa fel încît să asigure aprovizionarea în bune con- dițiuni a populației.In continuare, guvernul a examinat și rezolvat unele probleme ale activității curente'.

vintelor de laudă, amintim faptul că tinărul Constantin Marin este evidențiat consecvent pentru bunele realizări în producție, atît ale sale cit și ale echipei pe care o conduce, și ea formată din muncitori din a- ceeași generație. Prin exemplul său imprimă tovarășilor de muncă corectitudine, ambiția autodepășirii, respect deosebit pentru profesie.Aceste puține cuvinte le dorim o telegramă de felicitare pentru tînărul care, ieri, și-a serbat ziua de naștere, pentru colectivul în care s-a format și muncește.
NICOLINA GARICI

Elevii în campania 
de recoltare

în bune condițiuni a fon- de marfă de export, pre- și pentru realizarea inte- a obligațiilor asumate acordurile și convențiile

colegi și cunoscuți apropiati ?) M.M., te sfătuiesc să nu alergi după închipuiri și himere! Tinerețea este atît de frumoasă ! Este la fel de frumoasă ca o grădină de flori. Poți trece pe lingă o floare fără să-i aspiri parfumul ? Privește în jurul tău. M.M., intre cer și pămînt omul își este sieși singurul stăpîn ! Bucură-te de tinerețe și viață ! Fii fericită ! Acesta este sfatul meu, al unui tînăr care crede
u

MAI AI ÎN FAȚA ZECE
MILIARDE DE ANI, M.M.!
ani, continuă ideile articolului. „Sper să nu vă supere faptul că vin cu cîteva completări. O fac din dorința de a o ajuta pe tînăra in cauză să depășească un moment dificil al existentei. Poate că intervenția noastră fermă să o determine să-și schimbe modul de viață, concepțiile.M.M., sînt și eu tînăr. Nu, să nu crezi că am studii mari. Deocamdată sînt lăcătuș mecanic și, deși este o meserie frumoasă, nu mă voi opri la ea. Știința ne cheamă înainte, are nevoie de energiile și puterile noastre, noi sintem generația care va muta granițele cunoașterii mai departe... Șî tu. M.M., faci parte din această generație... Adevăratul templu, căruia ar trebui să-ti Închini tinerețea, nu poate fi împărăția cerurilor, ci lumea a- ceasta, progresul ei.Poate că ai suferit o decepție în viață? (Cum ați ajutat-o voi,

că mai devreme sau mai tîrziu vei izbuti să-ți luminezi mintea și inima !
CUM l-AM PUTEA 
AJUTA PE ACEȘTI 

TINERI DEBUSOLATI ?
O scrisoare purtînd girul unui 

părinte, Iosif Brudașcă, din Baia 
Mare, județul Maramureș.„Sînt tată a doi 'copii, un băiat de 20 ani și o fată de 19 ani pe care i-am crescut și educat în acord cu idealurile societății noastre. Am reușit să-i feresc de influențele nefaste ale unor secte mistice, cărora sînt sigur le-a căzut pradă și tînăra M.M. Dacă. în calitate de părinte mi-am făcut datoria, ca cetățean mă simt descumpănit. Cum i-am putea ajuta pe acești tineri debusolați ?Cazul tinerei eleve de liceu

nu este singular. Am avut ocazia să citesc în ziare și să cunosc persoane evlavioase, care exercită asupra tineretului o anumită înrîurire, mutilîndu-i sufletul și întunecîndu-i mintea. Este în interesul nostru, al tuturor, părinți, educatori, colegi de generație cu M.M., cetățeni să nu trecem cu ușurință pe lingă asemenea „mentori spirituali", să nu le subapreciem puterea de influențare... îmi exprim nedumerirea : cum încă pentru dascălii ei, scrisoarea elevei din Roman nu reprezintă un mare semn de întrebare ?“
lată. M. M., că tineri de-o 

vîrstă cu tine, elevi și munci
tori, oameni in etate ti se adre
sează rugindu-te să meditezi la 
existența pe care ți-at impus-o, 
la cercul de prejudecăți in care 
te-ai închis.

Unii chiar, luîndu-ți în serios 
spaima de sfîrșitul lumii, te a- 
vertizau cu un argument furni
zat de lucrarea „Biografia pă
mântului" a savantului George 
Gamow — că soarele mai dis
pune de suficiente rezerve pen
tru circa 10 miliarde de ani. 
Față de cei 10 000 de ani de cînd 
dăinuie civilizația sau chiar de 
cele 2—3 milioane de ani de 
cînd există omul pe pămînt, 
este, să recunoaștem, 
mult. Dinspre partea 
o primejdie I

Atunci, te invit M. 
apleci — așa cum și 
au făcut-o — asupra 
scrisori sosite pe adresa ta. Să 
le judeci cu propriile argu
mente, cu fulgerul minții tale 
și nu cu absurdele și calpele 
replici luate direct din predicile dreptcredincioșilor. Și să în
cerci să vezi lumea măcar din 
acea secundă de șoc în care a 
lăsat-o Armstrong călcind în 
carne și oase pe astrul socotit, 
de milioane de ani, corp intan
gibil, parte din împărăția ceru
rilor...

destul de 
asta, nici

M.. să te 
colegii tăi 
celor trei

Biografia lui Constantin Marin nu e atît de spectaculoasă. El însuși vorbește puțin despre sine, dar neuitînd să-ți atragă a- tentia că lucrează din 1960, adică jumătate din viață ii sînt ani de muncă. O muncă pe care a-ndrăgit-o mai presus de orice. Este mecanic auto la Cooperativa „Automatica", unitatea nr. 8 Băneasa. întreaga sa activitate stă sub semnul responsabilității pentru executarea ireproșabilă a tuturor lucrărilor, astfel încît să asigure deplina siguranță a autovehiculelor pe drumurile publice. în locul cu-
„Poezia tinereții și tinerețea poezieiH

Astfel se intitulează șeză
toarea literară organizată de 
Comitetul U.T.C. al sectoru
lui 2, ce va avea loc astăzi 
la ora 16,30 în sala de festi
vități a I.C.P.I.L, (șoseaua 
Glucozei nr. 7). La dezbateri 
vor lua parte scriitorii : Adrian Păunescu, Nicolae

Dragoș. Mihai Negulescu, A. I. Zăinescu, Niculae Sto- 
ian. Vor participa tineri din 
organizațiile de la I.S.P.E., 
Institutul pentru tehnica, de 
calcul, Institutul de cercetări 
electronice, C.I.L. Pipera, E- 
lectronica, I.C.P.I.L.

In toate unitățile cooperatiste și întreprinderile agricole de stat ale județului Olt bătălia pentru stringerea recoltei se desfășoară din plin. In această acțiune sînt implicați și elevii școlilor din județ, la cele mai diverse lucrări. Lucrătorilor I.A.S. Simburești li s-au alăturat, la culesul porumbului, nu numai elevii școlii generale din localitate, ci și colegii lor de la Pleșoiu, Liceul agricol Slatina, Liceul teoretic Vitamirești. La I.A.S. Studina și I.A.S. Corabia, cel- mai solicitat loc de muncă este grădina de legume, unde brigăzile de elevi au preluat a- proape în întregime Fabrica de conserve și fructe Caracal zilnic, în schimburi, elevilor tuturor școlilor din oraș. Asemenea fapte, ale căror autori sînt elevii, le cpnsemnăm zilnic în albumul de muncă al începutului de an școlar.

ție, manifestarea a prilejuit a- firmarea recunoștinței pentru figura celui care la 24 de ani, în viitoarea revoluției române, spunea : „Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită..."Elevii Liceului de cultură generală au prezentat un program cuprinzind montaje literare și muzicale închinate eroului sărbătorit. La manifestare au contribuit și formațiile artistice ale cluburilor muncitorești și căminelor culturale din Călata, Că- lățele și Huedin.
RADU VIDA, 

corespondent voluntar

îM -
• ÎN ÎNTREPRINDERILE 

CONSTANȚENE, in cursul săp- 
tăminii trecute. 20 000 tineri au 
participat la acțiunile de muncă 
patriotică in sprijinul producției. 
La Combinatul chimic Năvo
dari s-au obținut suplimentar 80 
tone superfosfat, la I.P.L. au fost 
predate in plus 12 garnituri de 
mobilă, iar organizația U.T.C. 
nr. 6 navală de la S. N. Con
stanța a obținut un avans de 
5 zile Ia lucrările de construcție 
ce-i revin la nava de 55 000 tdw.

« SCHIMBURILE DE ONOA
RE, organizate la întreprinderea 
mecanică „Nicolina" Iași, s-au 
soldat cu frumoase rezultate ale 
tinerilor. La forjă, cei 80 tineri 
au executat 1.4 tone piese pen
tru mașini, 1,2 tone piese pen
tru buldozere. La mașini-unel- 
te, brigada celor 60 tineri a re
parat cu 2 zile mai devreme un 
strung și a devansat cu alte 3 
zile repararea unui pod rulant.acțiunile, din legume beneficiază de aportul

A. p.

ti. -

,1

A.
ȘAH; înaintea primei etape a

confruntărilor pentru titlul suprem
• Florin Gheorghiu la tur

neul zonal da la Vraca- 
Bulgaria • Victor Cio
câltea evoluează la Bar
celona, iar tinărul cam
pion republican A. Ur
zică concurează la „zo
nalul" de la Poia-lugo- 
slaviaPeste puțin timp se va da startul într-o nouă ediție a campionatelor mondiale (feminin șl masculin) de șah, care se inaugurează cu turneele zonale, reunind jucătoare și jucători de pe toate meridianele. Țara noastră va fi reprezentată de 7 sportivi.Maestrele internaționale Elisa- 

beta Folihroniade și Gertrude 
Baumstark vor concura la turneul zonal de la Karlovy Vary (Cehoslovacia), programat între 5 și 29 octombrie. Tot in aceeași perioadă. Margareta Teodorescu și Suzana Makai vor fi prezente la întrecerile zonale din localitatea Pola (Iugoslavia). Marele

maestru internațional Florin 
Gheorghiu face parte dintr-o grupă puternică, cu 16 concurenti valoroși, care se vor întrece in localitatea bulgară Vrace. între 22 octombrie și 7 noiembrie. Printre protagoniști se mai numără marii maeștri internaționali Matanovici și Matulovici (Iugoslavia). Radulov Bulgaria), 
Sax (Ungaria), Șamkovici (Israel) și Sigurjonsson (Islanda). în a- celași timp, tinărul nostru campion Aurel Urzică va evolua la turneul zonal de la Pola. iar maestrul internațional Victor 
Ciocâltea va concura la ..zonalul" de la Barcelona, între 5 și 31 octombrie. alături de marii maeștri internaționali Uhlmann (R.D.G.), 
Smejkal și Pachman (Cehoslovacia), Del Corral (Spania) și Ve- 
limirovici (Iugoslavia). Primii trei clasați se califică pentru e- tapa superioară a ..mondialelor", faza interzonală, care se va desfășura în 1976.

M. L.

• IN ORAȘUL BRUSA s-au Încheiat întrecerile primei ediții a campionatelor balcanice de box pentru juniori. Pugiliștii români au cucerit 3 medalii de aur. 3 de argint și 5 de bronz. Medalii de aur au obtinut D. Ci- pere (semimuscă), Carol Hajnal (ușoară) și I. Vrinceanu (semigrea). 4
• La Brăila s-au' desfășurat 

întrecerile etapei a patra a Cam
pionatului național de automo
bilism — viteză pe circuit. Victoria a revenit lui Eugen Io- nescu Cristea („Renault-8 Gor- dini"), urmat de Marin Dumi-

Evocare Avram IancuDuminică în Parcul tineretului din Huedin a avut loc sărbătoarea tradițională închinată luptătorului de la 1848, Avram Iancu.Aflată la cea de-a VlI-a edi-

Meteorologul de serviciu, FIo- 
rica Militaru, ne comunică starea vremii pentru următoarele 2 zile : „Se va menține frumoasă și călduroasă, cu cer variabil. Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 18 grade, mai coborîte în depresiuni.| iar cele maxime între 22 și 30 grade. Pe alocuri se va produce ceață. Temperatura va înregistra o scădere ușoară în regiunile din nordul țării".

Rubrică realizată 
de VASILE RĂVESCU

SPORT • SPORT • SPORT

campionatele 
mondiale universitare 

de atletism

de mină?

trescu și Ștefan Vasile (ambii pe „Dacia-1 300“).
• în localitatea cehoslovacă Steti s-au desfășurat .întrecerile semifinale ale „Cupei Europei" — Trofeul Lugano la marș. Pentru faza finală a competiției s-au calificat primele două clasate, echipele Ungariei și R.F. Germania. Formația României s-a situat pe locul patru.
• Echipa braziliană de fotbal Portuguesa își începe turneul in țara noastră astăzi, cînd va juca cu formația F.C. Constanța. Partida se va desfășura pe stadionul „1 Mai" din Constanța, cu începere de la ora 15,45.

Corespondenții agențiilor de presă menționează în comentariile lor succesul campionatelor mondiale universitare de‘atletism de la Roma, care au înlocuit anul acesta „Universiada", continuînd frumoasa tradiție a sportului studențesc. Timp de patru zile, pe stadionul olimpic, atleți și atlete din 46 de țări au oferit publicului din Roma un spectacol sportiv interesant, cu performanțe valoroase în majoritatea probelor.
Printre protagoniștii competi

ției s-au numărat și componen- 
ții delegației române, învingă
tori în două probe (Natalia Andrei și Gheorghe Megelea) și 
clasați în primele trei locuri la 
alte zece probe. După numărul total de medalii cucepte (12), delegația României, deși cu un lot restrîns, a ocupat locul doi, în urma echipei U.R.S.S., care a obținut 23 de medalii.

Iată și clasamentul neoficial, 
luînd ca bază medaliile de aur: 1. U.R.S.S. — 7 medalii de aur, 5 de argint, 11 de bronz; 2. Polonia (7—3—1); 3. Italia (5—1—1); Germania (3—2—2); 5.(3—2—0); 6. România 7. S.U.A. (2—4—0); 8.(2—0—4); 9. Canada 10. Franța (1—1—1).

(Urmare din pag. 1) 
să, deloc, privirea în 
De ce-ar lăsa-o ? Ce-a 
cut ? — pare să spună, 
meață rău. Fata-i bine

jos. 
fă- 
se- 

clă- 
dită, frumușică, vestimentată 
cu gust, doar culorile rochiei 
nu se armonizează cu părul 
prea strident vopsit, in 
schimb geanta și pantofii 
perfect „acordați" cu restul. 
Completează acum formula
rul pe genunchi, scrisul e 
urît, neformat.

— întotdeauna ai grijă 
să-ți armonizezi culorile : ro
chia cu pantofii, amîndouă 
cu geanta și 
parte ?

— Păi nu-i 
— Dau din

amîndouă 
așa mai de-

4. R.F. Finlanda (2-6-4); Bulgaria (1-5-2);

firesc ?
____  ___  cap : perfect 

firesc, stimabilă tinără de 22 
ani, însă-i la fel de firesc, pe 
puțin, să ai întotdeauna grijă să te armonizezi, în primul 
rind, pe tine cu toți ceilalți, cu eforturile lor, cu modul matur în care-și asumă răspunderile inerente vîrstei 
lor ! Altminteri, degeaba 
sortarea culorilor, dacă ele 
flutură ea un întristător 
steag al imaturității și lipsei 
de răspundere față de pro
pria persoană. Numai CULORILE MUNCII îmbracă 
frumos și se potrivesc de mi
nune omului, fie tinăr, fie 
vîrstnic.

a-

DANTELE ÎNGUSTE- 
o garnitură modernă 

și spumoasă pentru rochii 
și lenjerie!

VĂ INVITĂ, 1N MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM

LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ UN BOGAT SORTIMENT DE MĂRFURI

^6Ul “
CASA DE CULTURA A SECTORULUI 8 

„ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE" ANUNȚĂ 
DESCHIDEREA URMĂTOARELOR CURSURI 

Șl ACTIVITĂȚI PERMANENTE
• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu durata de 15 

zile, o lună și două luni (METODA DUPLOYEN). Cursurile 
incep la data înscrierii.

• CROITORIE femei - cu durata de 6 luni și de 2 ani j
• Limbi străine : ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA ;
• BALET pentru copii ;
• Inițiere în ARTA FILMULUI și FOTO (activitate de cine- 

club);
• PIAN Șl VIOARA;
• Inițiere în JAZZ;
De asemenea, se primesc înscrieri Ia cursurile de cultură 

generală ale Universității populare : România - un nume 
de prestigiu în lume"; „Comandanți vestiți și căpitani de 
oști români" ; „Etica — factor de eficiență socială" ; „Pro
bleme ale integrării în mediul urban-industrial" ; „Arfa co- 
medici - comici vestiți ai scenei bucureștene" ; „Religia și 
personalitatea" ; „In dialog cu sănătatea dumneavoastră".

• In vederea completării formațiilor și cercurilor artistice 
de amatori se organizează concursuri de selecție pentru : 
DANSURI POPULARE Șl MODERNE, GRUPURILE VOCALE 
DE CANTO CLASIC SI FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA AR
TISTICĂ, GRUP FOLK, INSTRUMENTIȘTI Șl SOLIȘTI VOCALI 
DE MUZICĂ POPULARA Șl UȘOARA.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 9-20, la sediul 
casei de cultură — Bd. Bucureștii Noi nr. 66 sau prin tele
fon nr. 671470.

• Confecții de sezon (costume, pardesie, ba- 
lonzaide, raglane, bluze de vînt, canadiene, ro
chii de stofă, pantaloni etc.).
• încălțăminte pentru adulți și copii (pantofi, 

ghete, cizme din piele și înlocuitori).
• Aparate de radio, televizoare, mașini de spă’

lat rufe, mașini de cusut, aspiratoare de praf etc.
• Articole de uz gospodăresc (mașini de gătit 

și încălzit, coturi, burlane etc.).
• Mobilă și materiale de construcții.
• Articole necesare conservelor (borcane, ce

lofan, oțet, dopuri etc.).

VIZITAȚI MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM

Dantelele sînt realizate din fire sintetice albe, 
în modele cu desen atractiv, sînt practice și 
ușor de întreținut. Prețul unui metru variază 
între 4,50-5,80 lei, în funcție de lățimea dan
telei.

Dantelele înguste segăsescdevînzareîn toate 
magazinele Ministerului Comerțului Interior 
care desfac articole de mercerie-pasmanterie.



Sub semnul unei ample examinări a marilor 
probleme ale lumii contemporane, la O.N.U.

Au început dezbaterile generale
Luni Ia amiază, in plenara Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite au început dezbaterile de politică generală. 
Și-au anunțat participarea peste 100 de șefi de delegații.

„Scînteia 
tineretului** 
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ORIENTUC APROPIAT
• Negocierile de la Geneva • Situația din Liban

Dezbaterile generale au fost deschise de ministrul afacerilor externe al Braziliei, Antonio Francisco Azeredo da Silveira. Vorbitorul a menționat că a sosit timpul stabilirii unor jaloane concrete care să ghideze relațiile economice între statele în curs de dezvoltare și cele industrializate, pentru a corecta inechitățile, inegalitățile și discriminările existente în actualele raporturi, stabilite în funcție de interese unilaterale. Pentru statele -sărace — a spus el — negocierea unui acord general între cele două grupuri de state este o chestiune de recunoaștere a dreptului lor de a avea liber acces pe. piețele națiunilor dezvoltate și la' mijloacele, indispensabile progresului lor economic și social, iar pentru statele avansate din punct de vedere industrial este o problemă de recunoaștere a dreptului lor de a obține materii prime la preturi echitabile.Vorbitorul a subliniat apoi că, în acest al 30-lea an al existentei sale. Organizația Națiunilor Unite resimte influența înnoirilor care favorizează ridicarea sa la înălțimea cerințelor națiunilor lumii, pronunțîndu-se în favoarea aducerii în atenția și preocupările organizației mondiale a problemelor de importanță generală care afectează soarta tuturor țărilor.In cuvîntarea sa, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, referindu-se, între altele, la evoluția pozitivă a relațiilor est-vest, a declarat că lumea nu mai este continuu zguduită de confruntări cronice, că se desfășoară consultări periodice1 în
tre reprezeritahtii statelor socialiste și occidentale, inclusiv la cel mai înalt nivel.. El a anunțat, în acest context, că președintele Statelor Unite. Gerald Fond,, urmează a avea o întrevedere cu secretarul, general .al 
CC. al P.C.U.S., Leonid Brej- nev, și, încă în cursul acestui an, va întreprinde o vizită in Republica Populară Chineză. ,.De asemenea a arătatvorbitorul — S.U.A. și-au dez

voltat relațiile constructive reciproc avantajoase cu state ale Europei răsăritene. Statele Unite au legături de prietenie tradiționale și bine consolidate cu popoarele acestei zone geografice. Avem in. vedere. în viitor, lărgirea posibilităților de cooperare practică, pe măsură ce barierele dintre est și vest vor fi eliminate**. ■Secretarul, de stat american a subliniat. în continuare, că. în cadrul întrevederilor la nivel înalt cu. conducătorii' unor state est-europene.. părțile au insistat asupra principiilor.. .abținerii reciproce a statelor de la acțiuni care ar putea încorda relațiile, principii reafirmate de Conferința pentru securitate și cooperare in Europa.Kissinger a făcut apel la continuarea eforturilor pentru edificarea unei păci trainice, juste și durabile în Orientul Apropiat și la soluționarea pe cale pașnică a conflictului cipriot. prin menținerea independentei. suveranității și integrității teritoriale a Ciprului, prin înlăturarea liniilor de demarcație dintre cele două comunități și prin retragerea tuturor trupelor străine din insulă, cu. excepția celor ale Națiunilor Unite.

Convorbiri economice 
româno-polone

Luni, a sosit la Varșovia to
varășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-niinistru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, care va purta 
convorbiri privind coordonarea 
planurilor României și Poloniei 
pe perioada 1976—1980. .

Pe aeroportul Okencie dtîn 
Varșovia el a fost salutat de 
Mieczyslaw Jagielski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, președintele Co
misiei de planificare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, de repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale po
loneze. A fost de fată ambasado
rul țării noastre la Varșovia, 
Aurel Duca.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Vasile Bum- 
băcea. ministrul construcțiilor 
industriale, Emilian Dobrescu, 
ministru-seereiar de stat, prim- 
vicepreședinte al C.S.P.. Vasile 
Răuță, vicepreședinte al C.S.P. 
A fost de fată Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R.P. Polone 
la București.

Sprijin popular față 
de noul guvern portughezDupă constituirea guvernului de unitate națională condus de primul ministru Jose Pinheiro de Azevedo, situația politică din Portugalia tinde să intre ,pe, un făgaș normal. Ziarele de la Lisabona informează ca, , imediat după, anunțarea componenței noului cabinet (format din 15 membri). au avut loc consultări' între cele, trei' partide . politice, care participă cu reprezentanți în guvern. șeful statului și membrii Consiliului Revbiuțî'ei pentru desemnarea celor peste 30 de secretari de stat care, vor face, de asemeriea, parte din guvern și vor participa nemijlocit la activitățile acestuia. Secretarii de stat propuși, sînt, ca

dealtfel și în componența guvernului, reprezentanți ai partidelor comunist, socialist și popular democratic, precum și ofițeri din cadrul Mișcării Forțelor Armate și civili din afara partidelor politice.în paralel. în țară au loc ,a- dunări și mitinguri ale oamenilor muncii, in cadrul cărora participanții — muncitori, țărani. funcționari, .ofițeri, soldați și veterani — își . exprimă sprijinul față de noul guvern și ho- tărirea de a susține acțiunile a- cestuia. pe linia apărării și consolidării cuceririlor revoluționare ale poporului, a continuării și adîncirii procesului de transformări democratice din Portugalia.

R. A. EGIPT : Aspect din timpul lucrărilor de construcție la cel 
de al patrulea furnal al Combinatului metalurgic din Heluan

Deschiderea Conferinței 
generale a A. I. E.A.

Proiectul S.E.L.A. vizează 
relații noi, echitabile, 

în America LatinăLucrările reuniunii de zece zile a experților latino-ameri- cani din 22 de țări din regiune, consacrate definitivării proiectului de acord constitutiv al Sistemului Economic Latino-Ame- rican (S.E.L.A.), s-au încheiat, duminică seara, în capitala Republicii Panama, prin adoptarea proiectului de statut al S.E.L.A. Documentul urmează a fi prezentat spre aprobare reuniunii miniștrilor economiei din țările respective, programată la 15 octombrie, la Ciudad de Panama.Sistemul Economic Latino-A- merican este o organizație cu caracter economic regional, ale cărei obiective vizează dezvoltarea cooperării în zonă, pe baza unor relații noi, echitabile și juste. în spiritul satisfacerii intereselor naționale ale statelor membre, pentru propășirea țărilor în curs de dezvoltare din regiune.

GENEVA 22. — La Palatul Națiunilor din Geneva, au fost reluate, luni, negocierile dintre delegațiile Egiptului și Israelului, consacrate elaborării protocolului privihd modalitățile și etapele aplicării celui de-al doilea acord interimar de dezangajare militară în Sinai, semnat de guvernele celor două țări la 4 septembrie. Este a 23-a rundă din cadrul acestor convorbiri, inițiate la 9 septembrie în prezența reprezentantului O.N.U., generalul Ensio Siilasvuo. în baza acordului de dezangajare, protocolul urmează să fie elaborat în termen de două săp- tămîni, adică pînă la 23 septembrie.BEIRUT 22. — Luni dimineața. în cartierele de vest ale capitalei libaneze au reizbucnit lupte de stradă între forțele politice rivale, după un calm relativ de 24 de ore intervenit în baza acordului de încetare a focului intre cele două părți — relatează agențiile de presă. Incidentele, care au provocat însemnate daune materiale, s-au extins, potrivit agențiilor de presă, în șase cartiere ale orașului. Puternice schimburi de focuri, explozii și incendii au fost semnalate, la Beirut, în noaptea de duminică spre luni. Părțile implicate în conflict fac

uz de artilerie și mortiere. Intrările și ieșirile din oraș sînt blocate, străzile sînt pustii, iar pe principalele artere pot fi în- tilnite la colțul străzilor cuiburi de mitralieră.Postul de radio Beirut, reluat ele agențiile de presă, a făcut cunoscut că, duminică, pe străzile capitalei au fost găsiți 85 de morți, alte 15 persoane se află sub dărimăturile clădirilor. Presa libaneză subliniază că, în cele cinci zile de incidente, peste 1 500 de magazine și clădiri din centrul orașului Beirut au fost total distruse. La Beirut — semnalează agențiile de presă — se simte o lipsă acută de alimente, al căror preț a crescut vertiginos. Luni, în centrul capitalei au izbucnit noi incendii, provocate de exploziile bombelor cu plastic.
• SECRETARUL de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a avut, duminică, o nouă întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko. S-a procedat la un schimb de păreri asupra unui larg cerc de probleme, inclusiv cele legate de limitarea armamentelor strategice și situația din Orientul Apropiat.

din țările socialiste

Drumurile de apă
și gr iu ale Voivodinei

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD. Locuitori din satul Di Linh, provincia Lam Dong, la recoltarea 
ceaiului.

La centrul congreselor din Palatul Hofburg s-a deschis cea de-a XlX-a sesiune a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), la care participă delegații din partea celor 106 state membre. Delegația țării noastre este condusă de prof. Ion Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează, între altele, examinarea activităților din ultimul an ale A.I.E.A. și a bugetului pe anii 1975 și 1976, alegerea unor noi membri în consiliul guvernatorilor. In ședința inaugurală au fost alese ca membre ale A.I.E.A. Emiratele Arabe Unite, Quatarul și Tanzania.Prezentînd raportul de activitate al A.I.E.A. pe ultimul an, directorul general al agenției, Sigvard Eklund, a subliniat importanța și acuitatea extinderii folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, în contextul

creșterii cererii mondiale de energie. Vorbitorul a evocat, totodată, dezbaterea care are loc în prezent pe plan mondial în legătură cu avantajele și neajunsurile dezvoltării aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare. Referindu-se la problema îndeplinirii prevederilor Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, el a arătat că numeroase state neposesoare de arme nucleare ap manifestat — cu prilejul conferinței pentru examinarea modului de înfăptuire a tratatului, desfășurată în luna mai la Geneva — un sentiment de frustrare, ele apreciind că „încrederea în ordinea și securitatea internațională este departe de a fi realizată**.Directorul general al A.I.E.A. s-a referit, în continuare, Ia o serie de aspecte specifice legate de activitățile agenției în vederea aplicării tehnologiei nucleare în medicină, cercetările agricole, dezvoltarea resurselor de apă și în alte domenii. .

oaspeți ai II.TC. vorbesc,,Scinteii tineretului”

„Tineretul român oferă 
un exemplu mobilizator

« ne răspunde Adelino Nunes Correia, 

comisar de stat pentru tineret și 

sport al Republicii Guineea-Bissau

Un tînSr cu o figură jo
vială ne strînge mina prie
tenos. Vîrsta pe care i-o 
divulgă înfățișarea ne pare 
aproape de cea a studenției. 
A mai fost în România în 
anii în care poporul său 
lupta cu eroism pentru in
dependență dar, de astă 
dată, își reprezintă patria 
liberă. Oaspetele căruia ii 
solicităm un interviu este 
ADELINO NUNES COR
REIA, comisar de stat pen
tru tineret și sport al Re
publicii Guineea-Bissau.

Are puține minute la dispo
ziție, in ziua in care părăsește 
Bucureștiul, însă acceptă ama
bil să vorbească „Scinteii ti
neretului". Evocă, la . început, 
vizita efectuată in România:
- De cînd am sotit în fara 

dumneavoastră m-am bucurat 
de o primire foarte călduroa
să. întîlnirile cu reprezentanții 
români s-au desfășurat într-o 
ambianță prietenească iar că
lătoria pe care am făcut-o 
mi-a permis o nouă cunoaștere 
a realității românești. Nu sînt 
prima oară în România. De 
fiecare dată am simțit aceeași

fraternitate, aceeași solidarita
te față de poporul meu.

Am sosit la București spre a 
discuta cu reprezentanții ro
mâni despre dezvoltarea rela
țiilor pe planul tineretului și 
sportului, pentru a extinde co
operarea noastră prietenească. 
Am discutat despre colabora
rea practică în materie de 
sport și am avut întîîniri și cu 
conducători ai U.7.C. și orga

nizației pionierilor. Întîlnirile le 
consider fructuoase, în spiritul 
legăturilor frățești ce unesc 
tineretul țărilor noastre. Urmă
rim cu viu interes pregătirile 
în vederea celui de al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist - eveniment ce ne 
prilejuiește reafirmarea soli
darității cu tineretul român, 
participant activ la construcția 
socialismului in țara sa. Pentru 
tineretul Republicii Guineea- 
Bissau este un exemplu mobi
lizator.

Oaspetele se referă, pe scurt, 
la tineretul țării sale :
- Tinăra generație a Gui- 

neei-Bissau se află la capătul 
unui îndelungat război în care 
mulți dintre tovarășii noștri au 
căzut. Regretăm profund dis
pariția lui Amilcar Cabral, a 
cărui pildă eroică ne însufle
țește în prezent în opera pe 
care o întreprindem, așa pre
cum ne-a însuflețit în lupta 
pentru independență. Respon
sabilitatea tineretului nostru 
este foarte mare - el trebuie 
să muncească, să învețe, să 
lupte. Un rol important revine 
Tineretului African „Amilcar 
Cabrai", organizație constituită 
la 12 septembrie 1974 în regiu- 
rea Boe. Este o organizație 
fondată în spiritul principiilor 
P.A.I.G.C., pentru a sluji po
porul nostru, Africa luptătoa
re, umanitatea progresistă.

In încheiere, interlocutorul 
nostru spune-:
- Doresc să transmit un sa

lut frățesc cititorilor ziarului 
dumneavoastră, mulțumind po
porului român, Partidului Co
munist Român, pentru ajutorul 
statornic dat poporului nostru, 
P.A.I.G.C., atit in condițiile di
ficile ale luptei, cit și acum in 
eforturile pentru construcția 
unei vieți noi.

E. O.
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• TIMBRE JUBILIARE. Pentru marcarea împlinirii a 170 de 

ani de la nașterea lui Hans Christian Andersen, în Danemarca 
au fost editate o serie de timbre jubiliare- care reproduc desene 
celebre ale marelui scriitor. Se află, totodată, în curs de pregă
tire o nouă serie filatelică, precum și unele medalii jubiliar^ din 
aur și argint, care vor înfățișa personaje celebre din povestirile 
lui Andersen @ EFECTUL „PLACEBO". Doctorul Herbert Benson 
de la Facultatea de medicină Harvard (S.U.A.) a afirmat că în 
urma rezultatului așa-numitului efect ,,placebo" — sentimentul 
de încredere al bolnavului în medic — în organismul bolnavului 
se produc modificări fiziologice și psihologice care permit vin
decarea bolii încă înainte de administrarea medicamentelor. Deși 
mecanismul de . acțiune a efectului ,,placebo" nu este încă cu
noscut, metoda bazată pe acest efect constituie una dintre 
principalele aspecte ale medicinei. Efectul ,,placebo" este folosit 
tradițional la stabilirea eficienței noilor preparate medicamen
toase • RETUR DUPĂ 13 ANI. Norbert Matiak un locuitor din 
orașul vest-german Betmar, a primit recent propria scrisoare 
expediată în urmă cu 13 ani și pe al cărui plic a fost lipită o 
marcă poștală de 10 pfenigi. Cît a cutreierat scrisoarea prin țară 
în căutarea adresantului, tarifele poștale au crescut de trei ori, 
iar la primirea retur a, scrisorii, Matiak-a trebuit'să plătească o 
amendă pentru neachitarea serviciilor poștale, la care s-a adău
gat... diferența dintre costul mărcii de pe scrisoare și a unei 
mătei poștale actuale • O VIAȚĂ DE 158 DE ANI. Un țăran din 

. Coasta de Fildeș a murit, săptămîna. trecută, în vîrstă de 158 de 
ani, lăsînd în urma lui un mare număr de copii, nepoți, stră
nepoți și străstrănepoți • BUSINESS FUNERAR. Un inginer, din 
localitatea Margate (Florida) a considerat că epitafele dbișnutfe 
nu sînt suficiente1 și a propus un .înlocuitor. Este vorba de insta
larea, pe morminte, a unui televizor aflat într-o cutie specială 
din oțel inoxidabil. Prin simpla apăsare a unui buton poate fi 
văzut și ascultat un necrolog, timp de 10 minute. Inventatorul 
garantează că instalația poate funcționa cîțiva ani • VOLUME 
LILIPUT. Inginerul Zigmund Skonetzki din Katowice îi întrece 
chiar și pe maeștrii japonezi în cărți miniaturale, el fiind realiza
torul celor' mai mici volume liliput din lume. Cea mai reușită 
realizare a sa este o biografie a lui Napoleon scrisă în 44 file de 
formatul 4/4 mm, fiecare pagină cuprinzînd 30—40 litere. Tușul 
cu care își scrie cărțile liliput este inventat chiar de Skonetzki. 
Durata confecționării unui astfel de volum este de 4 luni • ȚE
SĂTURA SINTETICĂ „LOLA", folosită pînă acum la costumele 
cosmonauților navei ,,Soiuz-19“, și-a găsit o largă întrebuințare 
în economie. Ea a început să fie folosită în metalurgie și in
dustria de automobile, la mobilă. Țesătura ,,Lola" rezistentă la 
temperaturi de peste 1 000 de grade C și la acizi puternici, este 
un bun electroizolator. In același timp, ea este subțire și ușoară.
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P
lecînd de la Bel
grad spre Novi 
Sad, după ce am 
trecut podul peste 
Sava și ne-am în
scris cu automobi

lul pe panglica de asfalt a 
șoselei, am avut, pentru mo
ment, sentimentul ciudat că a- 
ceastă linie șerpuitoare, cu 
străluciri metalice de amăgi
toare apă lină, întîmpinare de 
rouă și soare a dimineții, nu 
ar fi altceva decît tot un pod 
- podul ce urma să lege Du
nărea de la Belgrad de Du
nărea de la Novi Sad. Aceasta 
poate și pentru că știam, aș
teptam, ca, odată ajunși în ca
pitala Republicii Autonome 
Voivodina, unul dintre princi
palele popasuri să fie la Du
năre.

Drumul dintre cele două o- 
rașe, deși se întinde pe mai 
puțin de 100 de kilometri, este 
în mare parte un drum de șes, 
Voivodina bucurîndu-se de re
putația de a fi grînarul Iugo
slaviei. Străbat cîmpia Srem și 
simt, ca totdeauna cînd mă 
aflu lîngă pămîntul din care 
crește și se plămădește pîinea, 
că nicăieri decît în apropierea 
ogorului, care cunoaște cel 
mai deplin metamorfozele a- 
notimpurilor, nu simți atît de 
aproape și atît de uman, aș 
putea spune, ritmul naturii. 
Cromatica este predominantă 
- verde, verde, odihnitor de 
mult verde - dar deloc unifor
mă. Pete de maci ca un strigăt, 
răsar spre malurile drumului, 
iar gingașele margarete par 
niște fiice ale pămîntului, tri
mise spre oameni ca să le a- 
rate cît de amețitor poate fi 
albul. Din loc în loc, aflu că 
aceste meleaguri păstrează a- 
mintirea unor fapte de istorie 
veche. Privesc o clipă mai mult 
turnul lui lancu de Hunedoara, 
comandantul român de oști, 
secerat de ciumă la Zemun, 
orașul străjuit și astăzi de mo
numentul din cărămidă roșie. 
Sremski Karlovci este orașul 
natal al poetului romantic sîrb 
Branko Radicevid. Drumul pe 
care mergem spre Novi Sad 
trece aproape de locul unde 
prințul Eugen de Savoia a re
purtat victoria asupra turcilor, 
la 5 august 1716, într-o bătălie 
de glorioasă amintire. înainte 
de a traversa marele pod pes
te Dunăre pentru intrarea în 
Novi Sad, pășim pe lîngă for
tăreața Petrovaradin, domi- 
nînd, de pe malul drept al Du
nării, împrejurimile.

Novi Sad, cu cei 250 000 de 
locuitori ai săi, reprezintă cen
trul administrativ, economic și
cultural al Republicii Autono- de tineri. Unii dintre ei 
me Voivodina. In 1945 regiunea 
figura printre zonele cele mai 
slab dezvoltate ale țării. In 
prezent, Voivodina asigură cea

mai mare participare cu pro
duse ograre la piața internă. 
Dar, pentru a aduce integral 
în circuitul economic al țării 
întreaga suprafață fertilă, s-au 
făcut și se fac în continuare 
eforturi substanțiale. O statis
tică pentru ultimii 100 de ani, 
indica, în decursul unui veac, 
51 de ani de secetă, 32 în care 
au avut loc inundații și numai 
17 favorabili cu adevărat pen-

tru agricultură. Pentru a învinge 
capriciile naturii s-a ajuns la 
ideea construirii sistemului hi
drotehnic Dunăre-Tisa-Dunăre, 
de importanță națională, care 
în final va permite irigarea 
unei suprafețe de 360 000 ha și 
drenarea altor 760 000 ha. 10 
ani s-a lucrat la elaborarea 
proiectului. Inițial s-a avut în 
vedere regularizarea cursului 
apelor, captarea șuvoaielor 
răzvrătite și îmblînzirea lor 
spre folosul oamenilor. Con-: 
strucția finală a început în 
1957. Au fost dislocate mase 
uriașe de pâmînt, însumînd 127 
milioane de metri cubi - mai 
mult decît în cazul Canalului 
Suez - subliniază interlocuto
rul nostru, Sava Mihic, director 
pentru dezvoltarea agriculturii 
în cadrul sistemului. .

Tinerii au fost cei care au 
început construcția, pe un te
ren foarte greu. Aflasem deja 
de la lovicic Vesna, secretară 
a Uniunii Tineretului Socialist, 
despre participarea tineretului 
la construirea importantului o- 
biectiv. Mi s-a confirmat acest 
efort. La început, tinerii au lu
crat cu mîinile, cu sapele și lo« 
pețile, au folosit roabele. S-a 
trecut apoi din ce în ce mai 
mult la mecanizare, care 
trenat un număr tot mai

a an* 
mare 
s-au 
apoi 

căliți.
calificat aici, au plecat 
spre alte șantiere, mai 
mai pregătiți pentru această 
muncă aspră.

C
analul Dunăre-Tt- 
sa-Dunăre va re
prezenta în final 
un adevărat fluviu 
artificial, lung de 
273 km. Filigranul 

rețelei de hidroameliorații ferti
lizează regiunea. Se asigură, 
astfel, o sporire a producției 
agricole, iar, pe de altă parte, 
au fost incluse în circuitul a- 
gricol numeroase suprafețe 
inundabile și prin aceasta neu-. 
tilizabile pînă în prezent. 
Dar, pe lîngă sarcinile princi
pale de desecare și irigare, 
sistemul! hidrotehnic D-T-D va 
servi și ca mijloc de comuni
cație pentru vase de transport 
pînă la 1 000 tone, va aprovi
ziona cu apă unități ale indus
triei alimentare amplasate în 
vecinătatea sa, va contribui la 
dezvoltarea industriei pescui
tului, creînd și numeroase zone 
turistice, Sistemul a foșt con
struit în așa fel îneîf majori
tatea malurilor au fost împă
durite ori amenajate pentru 
plajă.

Și, după ce am aflat toate 
aceste date, mergînd din nou 
lîngă malul Dunării, domolită 
în alunecarea ei spre sud, 
m-am gîndit pentru o clipă la 
marea încercare la care a fost 
supus bătrînul fluviu la Porțile 
de Fier - la cît de mult au clș- 
tigat oamenii din țările noastre 
yecine și prietene supunîndu-i 
aici apele.

$ DOINA IOV A NE L>

>■

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

Naționalizări in Libia
• UN NUMĂR de peste 320 

de companii și firme particulare 
au fost naționalizate în Repu
blica Arabă Libiana, în confor
mitate cu legea adoptată la în
ceputul lunii septembrie de 
Consiliul Comandamentului Re
voluției. Este vorba de societăți 
și întreprinderi din ramurile ex
portului și importului, vinzării 
de automobile și piese de 
schimb, comerțului cu aparate 
și instalații electrice și altele. în 
scopul aplicării legii privind 
naționalizarea companiilor pri
vate, guvernul libian a instituit 
a comisie specială.• DUPĂ CUM relatează agenția China Nouă, organele judiciare ale R. P. Chineze au ho- tărit să pună în libertate, ca o expresie de bunăvoință, pe toți cei 95 de fțgenți speciali înarmați ai clicii lui Cian Kai-și și pe cei 49 de membri ai echipajelor navale care au transportat acești agenți.

Această hotărîre — precizează agenția — reprezintă', încheierea procesului de punere în libertate a agenților înarmați ai clicii lui Cian Kai-și și a membrilor echipajelor de pe .navele care i-au transportat, capturați în. perioada 1962—1965.
Incidente în Irlanda 

de Nord
• DOI POLIȚIȘTI au fost 

grav răniți, luni dimineață, de 
o bombă cu explozie întîrziată 
Ia Portadown, localitate situată 
la 50 km sud-vest de Belfast. 
Bomba a explodat în momentul 
in care polițiștii ridicau o ba
rieră rutieră pentru a permite 
unui vehicul să intre în centrul 
comercial al orașului.

Tot luni dimineață, aripa pro
vizorie a Armatei Republicane 
Irlandeze și-a asumat responsa
bilitatea pentru un atentat cu 
bombe comis împotriva unui ca
mion, în sudul comitatului Ar
magh.

în zilele de 20 și 21 septembrie, la Varșovia s-au desfășurat lucrările unui colocviu internațional organizat sub auspiciile Consiliului Mondial al Păcii, cu tema „Pentru oprirea cursei înarmărilor, reducerea armamentelor, dezarmare și destin- dere“. Au participat reprezentanți ai organizațiilor mișcării pentru pace din numeroase țări, între care șl România, precum și ai unor organizații internaționale. Cu- vintul de deschidere a fost rostit de J. Cyrankiewicz, președintele comitetului polonez pentru pace. In cadrul dezbaterilor s-a evidențiat necesitatea unor acțiuni e- nergice din partea tuturor popoarelor lumii pentru a- doptarea de măsuri concrete în vederea reducerii treptate a bugetelor de război, interzicerii folosirii armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă și pentru distrugerea celor existente.

• DORIM ca o soluție politi
că provizorie să fie găsită îna
inte de 11 noiembrie — dată la 
care va fi proclamată indepen
dența Angolei — de către ță
rile membre ale Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) și 
Portugalia, de comun acord cu 
cele trei mișcări angoleze de e- 
liberare națională — Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea An
golei, Frontul Național de Eli
berare a Angolei și Uniunea 
Națională pentru Independența 
Totală a Angolei —, a arătat 
președintele U.N.I.T.A., Jonas 
Savimbi, într-o declarație fă
cută la Kinshasa, unde a efec
tuat o vizită oficială.

Noi cutremure la Lice• TREI NOI CUTREMURE de pămînt s-au înregistrat, în noaptea de duminică spre luni, în regiunea Lice — epicentrul seismului care a devastat, recent, regiunea orientală a Turciei. De mică intensitate, noile

cutremure nu au produs vieți» me, dar au făcut șă se prăbușească și ultimele ziduri care rezistaseră seismului precedent,• PREȘEDINTELE FRANȚEI, Valery Giscard d’Estaing, s-a inters duminică seara la Paris, după o vizită oficială de trei zile în Grecia.
• LA TOKIO s-a anunțat o- 

ficial că Japonia a acceptat in
vitația guvernului francez de a 
lua parte la reuniunea pregăti
toare a Conferinței mondiale în 
problemele energiei și materii
lor prime, care urmează să aibă 
loc la 13 octombrie, la Paris.• UN DETAȘAMENT militar trimis de Consiliul Executiv Național al Insulelor Comoro, a preluat duminică controlul Insulei Anjouan după un atac avînd ca scop înlăturarea controlului acestei insule de către fostul președinte al Comorelor, Ahmed Abdallah.
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