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Realizări tinerești pe 
șantierele de muncă 
voluntar-patriotică
Din primele zile ale aces

tui an, tinerii din satele șl 
orașele județului Ialomița, 
din întreprinderi, din C.A.P. 
si I.A.S., de pe șantiere, din 
scoli și instituții, mobilizați 
de organizațiile U.T.C. • au 
participat la ample acțiuni 
de muncă voluntar-patrioti- 
că, cu hotărîrea fermă de 
a-si realiza și de data aceas
ta în mod exemplar angaja
mentele asumate în întrece
rea patriotică dintre organi
zațiile județene ale U.T.C. 
Ca> urmare, cu justificata 
mîndrie, ei au raportat încă 
în preajma zilei de 23 Au
gust că toate prevederile 
planului, lor anual au fost 
îndeplinite. La o serie de o- 
biective, planul fizic și va
loric a fost substanțial depă
șit. Cum era de așteptat, ti- 

| nerii ialomițeni ~ au conti
nuat și continuă cu elan 

' sporit după acest bilanț 
bogat, activitatea patrio
tică, acolo -unde este- cea 
mai mare~ irevohr cȚe ei:_în_ 
agricultură, te-stringer ea re
coltei, pe -șantierele edîlitar- 
gospodărești, în silvicultură.

Valoarea totală a acțiuni
lor întreprinse pînă acum la 
capitolul lucrări nefinanțate, 
se ridică la peste 26 milioa
ne lei iar la lucrări finan
țate s-au realizat 880 000 lei. 
Tot atît de elocvente sînt și 
cifrele care dau’ dimensiunea 
activităților întreprinse în 
diverse sectoare : colectarea 
si predarea către oțelării a 

< 000 tone metale vechi, 
■*strîngere& unei cantități de 

spice din care au rezultat 
peste 65 tone de grîu, cule
gerea a nu mai puțin de 
17 000 kg de plante medici
nale. Au fost predate, de 
semenea, 60 tone deșeuri 
hirtie și 20 000 ambalaje 
sticlă.

I
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Tn producție, 
înainte de termen
Colectivul de muncă al 

grupului de șantiere Slati
na din cadrul Trustului dc 
construcții industriale Cra
iova, care ridică uzina de u- 
tilaj alimentar din localitate, 
are asigurate toate condițiile 
pentru a pune în funcțiune 
pînă la 1 octombrie, cu 90 
de zile înainte dc termen, 
prima capacitate de 1000 
tone de utilaj și cu 45 zile 
mai devreme a unei alte ca
pacități de 2 000 tone pe an. 
Ca urmare, uzina din Slati
na va putea produce, încă în 
cursul acestui an, peste 165 
tone diferite utilaje^ pentru 
industria alimentară și 66 
tone de piese și repere desti
nate autoutilării.

In suita de materiale apă
rute in ziarul nostru sub acest 
generic, publicâm in pag. a 
ii-a a numărului de azi arti
colul
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ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVĂ
!N INDUSTRIA MINIERĂ ROMÂNEASCĂ

în interviul acordat „Scînteii tineretului" cu 
nai minier, prof. dr. docent BUJOR ALMÂȘAN, 
prezintă :

prilejul celui de-al Vll-lea Congres internațio- 
ministrul minelor, petrolului și geologiei ne

Un domeniu care oferă
tinerilor largi posibilități

de afirmare
Din nou despre inițiativă

„PRIN FORȚE PROPRII, CU CHELTUIELI MINIME — 
MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN FERMA ZOOTEHNICĂ!“
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EFICIENȚAi
I SPORITA I

LA ȘTEFĂNEȘTI-ILEANA

FAPTELE TINERILOR
BIHORENI CONFIRMA

ECOU AMPLIFICAT,

I

Dupâ cum se știe, în aceste zile își desfășoară lucrările la 
București cel de al Vll-lea Congres internațional minier. De
semnarea României ca gazdă a acestei reuniuni la care par
ticipă circa 2 000 de personalități științifice proeminente din 
47 de țări, reprezintă o apreciere a dezvoltării pe care a 
căpătat-o industria minieră la noi. Interviul pe care redactorii 
ziarului l-au solicitat tovarășului prof. dr. doc. Bujor Almâșan, 
ministrul minelor, petrolului și geologiei, abordează citeva din 
preocupările in acest domeniu ale specialiștilor români.

— Dezvoltarea și utilizarea 
resurselor minerale este una 
din problemele actuale ale pro
gresului tehnic. Vă rugăm, 
pentru început, să ne prezentați 
citeva date privind participarea 
României la eforturile mon
diale pentru exploatarea resur
selor minerale. . . , ....

— Mai întii, aș dori să arăt 
că exploatarea unora din resur
sele minerale ale țării are tra
diții de .peste'două milenii. La 
cucerirea Daciei de către ro
mani (în anii 105—106 ai erei 
noastre) au fost capturate ca 
pradă de război mari cantități 
de aur si argint. Dupâ cum a- 
testă documentele, în timpul 
ocupației romane, exDloatările 
de aur și argint din Munții A- 
puseni și Banat au cunoscut o 
mare înflorire. Pe la sfîrșitul 
secolului XVIII, îndepe-să fie 
exploatat De scațâ'. ^Industrială 
și cărbunele, iar de -la- ihijlocul 
veacului al XIX-lea si petrolul. 
România fiind una din primele 
tari care au pus in valoare a- 
ceastâ importantă resursa natu
rală.

Dar, abia după cel. de-al 
II-lea război mondial și mai 
ales după anul 1948. în cadrul 
politicii de industrializare a 
țării, cunoașterea și punerea în 
valoare a resurselor minerale 
au cunoscut o însemnată dez-

voltare. Prin eforturile de
puse, în această perioadă s-au 
obținut însemnate sporuri de 
rezerve industriale la hidrocar
buri, minereuri de fier și bau
xită, la cărbuni, minereuri ne
feroase ș.a.

în ultimele două decenii pro
ducția globală a industriei mi
niere a cunoscut un ritm me
diu anual de creștere de circa 9 
la sută, unul dintre cele mai ri
dicate pe plan mondial. Româ
nia particina în prezent cu circa 
1 la sută în producția minieră 
mondială exprimată în tone de 
substanțe minerale utile ex
trase și cu circa 0.8 la sută in 
producția exprimată valoric, 
ocupînd locul 9 în lume în ceea 
ce privește producția pe un 
kmp și locul 16 în producția ce 
revine pe un locuitor.

— Care sînt, de fapt, rezul
tatele acestei creșteri ? Mai 
precis, care este in prezent 
stadiul de dezvoltare a princi
palelor ramuri extractive din 
țara noastră ?

— Voi începe cu cărbunele, a 
cărui producție a sporit anul 
trecut, față de 1938. cu 20 mi
lioane tone. Si pentru viitor s** 
prevede o creștere în aceleași 
ritmuri, pentru anul 1975 fiind 
prevăzute circa 38 milioane 
tone, pentru anul 1980 peste 50 
milioane tone, iar pentru anul 
2000, conform prognozelor e- 
laborate. extracția urmează să 
crească în continuare.

Această creștere accentuată a 
producției de cărbune este un 
fenomen ce nu se regăsește în 
alte țări dezvoltate, unde ex
tracția marchează sporuri mult 
mai lente, 
scăderi de 
dițiile țării 
rientare își ___ _ _ __r
justificare avînd în vedere 
industrializarea ___ ______
celorlalte ramuri ale economiei 
naționale impun o dezvoltare a 
resurselor de energie primară 
într-un ritm accelerat, de 10 
pină la 12 la sută ne an. Pe de 
altă parte, posibilitățile largi 
oferite de situația unor zăcă-

stagnări sau chiar 
producție. In con- 
noastre această o- 
găseste o deplină 

* ' ‘ * că
și dezvoltarea

PETRE .IUNIE 
IOAN VOICU

(Continuare în pag. a lll-a)

•In magazinul sătesc din Cos-

tești, jud. Argeș

Foto: AGERPRES

ÎN NOUL AN ȘCOLAR
Dialogul focului (secția de .la
minare a Uzinei metalurgi

ce Iași).
Foto : AGERPRES

La baza activității educative

UN TOVARĂȘ,

UN PRIETEN

SECRETARUL

U. T. C.

SA SEMENI
CU VASIEE
NICHIFOR4
— Vasile Nichifor, ești se

cretarul uteciștilor din secto
rul turboagregate al uzinei 
de mașini grele din București. 
Te-aș ruga să-mi vorbești de
spre munca pe care o desfă- 
șori în această calitate. Cu ce 
vrei să începi ?

— Mai întii, cu faptul că 
sectorul turboagregate este 
cel mai dificil din uzină și, 
pe urmă, ca problemele de 
care ne preocupăm în viața 
de organizație sînt. intim le
gate de acest fapt.

— Adică ?
TRAIAN GlNJU

(Continuare în pag. a lll-a)

SĂ DISCUTAM despre tinerețe, educație, răspunderi

PENTRU
TRENUL
FERICIRII

Ploua mărunt. Perdeaua de 
stropi făcea și mai palidă lumina 
îndepărtată a lămpilor cu neon, 
estompînd contururile, adîncind 
umbrele. Din zidul cenușiu al 
blocului, o siluetă întunecată se 
desprinse ca o fantomă. Un pas, 
doi, o privire scurtă în lungul 
străzii. Nimeni. Silueta se lipi de 
portiera „Renault"-ului vișinia 
parcat la marginea trotuarului. 
M Unite coborîră pe rama feres
truicii și o tatonară în fugă, de
getele apăsară pe rînd, ca pe o 
claviatură.

— Bună seara. Vă rugăm să 
ne prezentați actele !

Neașteptata somație, venită din 
partea a doi milițieni care au a- 
părut în fața lor, pare să-i fi dez
meticit brusc.

Fac stingă împrejur și caută să 
o ia la sănătoasa. Dar — de unde

oare? — alți doi milițieni te taie 
calea.

Tinerii se resemnează. De după 
colț apare o mașină și, la invita 
ția lucrătorilor de miliție, Luca 
Ion, zis Taie, Alexandru Preda, 
zis Talent și fratele său, Gheor- 
ghe Preda, urcă cu capetele aple
cate, fără să mai comenteze. Des
tinația le e familiară.

★

Intîmplarea de mat sus pare 
desprinsă dintr-un roman polițist. 
Iar munca depusă de lucrătorii 
sectorului 3 miliție din București 
pentru a depista și a face inofen
sivi pe autorii unei ample serii de 
furturi din automobile și locuințe 
ar merita, într-adevăr, să consti
tuie subiectul unei cărți de aven
turi. Iloții operau cu multă abi
litate, își schimbau mereu zonele

de activitate, își organizau o 
,,pîndă“ menită să-i ferească de 
contactul cu organele de ordine. 
Totuși, în cele din urmă, așa cum 
e firesc, așa cum se încheie de 
obicei toate încercările de a ne
socoti legile țării, grupul de in
fractori a fost prins, autorii fur
turilor, trimiși în fața instanței, 
își așteaptă pedeapsa. Nu inten
ționam însă ca în rîndurile de 
mai jos să ne oprim asupra fap
telor propriu-zise, fiind evidentă 
periculozitatea lor socială. Ceea 
ce ne propunem este dc a ana
liza lanțul cauzal la capătul că
ruia s-au produs infracțiunile, de 
a stabili viciile de gîndire care

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a 11-a)

DOCUMENTELE
CONFERINȚEI
NAȚIONALE
A PARTIDULUI

Ce-și propun să întreprindă profesorii și orga
nizația U.T.C.; de la Liceul „Dr. Petru Groza" din 
București

In peisajul școlar bucureș- 
):ean. un liceu de tradiție, căruia 
i s-a imprimat, recent un pro
fil deosebit de modern, își cîș- 
tigă treptat nota sa distinctă și 
un nou prestigiu : Liceul pentru 
prelucrarea automată a datelor 
„Dr. Petru Groza“. Programe
lor școlare adecvate, manuale
lor, planurilor de învățămînt, Ii 
se adaugă eforturile corpului 
profesoral de a imprima tutu
ror activităților instructiv-edu- 
cative un caracter specific, le
gat de scopul concret al școlii : 
pregătirea cadrelor de specia
liști în informatică, necesari în 
toate ramurile economiei pen
tru . rezolvarea, cu. ajutorul cal-

calatoarelor electronice, a pro
blemelor de organizare și con
ducere a activității din’ între
prinderi și instituții. 
de ambiția 
este un țel izvorît direct 
documentele Conferinței 
ționale a partidului, care a tra
sat slujitorilor școlii sarcina de 
a pregăti tineretul în profesiu- 

- nils atît de variate ce se exer
cită astăzi la -noi, de a-1 face 
apt ca la încheierea studiilor li
ceale, în cazul cînd nu abor
dează învățămîntul superior, să

MARIETA VIDRAȘCU

Dincolo
strict pedagogică, 

din 
Na-

(Continuare in pag. a lll-a)

IDEEA DE
CARIERA

de CONSTANTIN STOICIU

Am cunoscut, pe unul din marile șantiere ale țării, un tî
năr inginer, șef al unuia din punctele fierbinți 
ței lucrări hidro-electrice. Exagerez atunci cînd 
dintre cei care răspund acolo ca treburile să 
venind vorba despre tineri și despre locul și 
lor în complicata structură, țineau neapărat să-și facă un 
titlu de mîndrie din faptul că fuseseră și ei de acord cu pro
movarea tinărului inginer în funcția importantă de șef de lot. 
Exagerez, pentru că pe acel șantier tînărui inginer nu era 
singurul tînăr promovat, și nici primul și nici ultimul ajuns 
în această situație fericită. In schimb, cred că nu răstălmă
cesc nimic adăugind că, în ceea ce-l privea, tînărui inginer 
- în paranteză fie spus, în săptămîna în care am rămas pe 
șantier i-am văzut fotografia pe pagina întîia a ziarului ju
dețean, i-am citit biografia în ziarul de șantier și l-am des
coperit,. pentru a treia oară deci, într-un ziar central unde 
povestea despre un accident de producție, al cărui erou se 
întimplase să fie așadar, în ceea ce-l privea, tînărui ingi
ner trăia cu sentimentul că oricum i se exagerează nu nu
mai tinerețea, dar și calitățile, dar și răspunderea adusă de 
promovare. N-aș putea spune cu mîna pe inimă că pe tînă
rui inginer îl dădea modestia afară din casă. La urma 
melor, inginerul era un ingîner ca mulți alții și un tînăr 
mulți alții, iar faptul că de la un timp încoace se bucura 
atîta atenție, mai mult îl nedumerea decît să-l încînte. 
simțea adică, chiar atît de adînc nevoia să fie arătat „ 
degetul. Ba, dimpotrivă, atunci cînd reușea să fie indiferenl 
la agitația din jurul lui, considera fără prea multe mofturi că 
meritase pe de-a întregul promovarea și se mira că nu se 
petrecuse mai ' 
simț, tinărului 
care era lovit

ale îndrâzne- 
sp.un că multi 
meargă bine, 
despre rostul

ur
ca 
de 
Nu
cu

devreme. Pe de altă parte, raționînd cu butl 
inginer i se părea complet deplasată trufia cu 

prietenește pe umăr de cei ce-și închipuiau

(Continuare în pag. a Ill-a)
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■ Ora de audiență a 
SGNTEII TINERETULUI

„De trei luni încercăm să 
obținem, de la secretariatul 
Grupului școlar „23 August" 
diploma de absolvire. De fieca
re dată primim asigurări, sîn- 
tem sfătuite să revenim, să mai 
dăm telefon. Ultima oară ni s-a 
spus să-ncercăm după 15 au
gust, cînd va veni din concediu 
tovarășul secretar șef. Am in
trat în al doilea an de activi
tate. Lucrăm la atelierul insta
lații electrice de la „23 Au
gust", în funcția de proiectante. 
Teoretic avem diplomă, prac
tic..." Ne-am oprit la acest pa
ragraf din scrisoarea tinerelor 
Ioana Ion, Luminița Cîrlan și 
Mariana Costache socotindu-1 
edificator. Așadar, ca să intri 
în posesia actului ce-ți defineș
te profesiunea, trebuie să pierzi 
timp, să-ți macini nervii, să in
siști, să insiști. De ce toate 
astea ?

Ne-am adresat, mai întîi, to
varășului Leontin Marinescu, 
director adjunct cu problemele 
de educație a tinerilor. Nu 
cunoștea nimic. De bună sea
mă că dacă ar fi fost încunoș- 
liințat problema s-ar fi rezol
vat bine si la timp. Singurul 
în măsură să ne explice este 
secretarul sef al școlii, tovară
șul Gheorghe Diaconu, care — 
la data cînd am întreprins an
cheta, se afla in concediu. în

CU DIPLOMĂ 
Șl TOTUȘI...

FĂRĂ
cercăm să aflăm, totuși, cîte 
ceva.

— Mi s-a spus să nu dau nici 
o diolomă, precizează tovarășa 
Smaranda Ene. Eu mă ocup de 
alte probleme, dar la nevoie...

N-am înțeles rațiunea unei 
asemenea dispoziții. Oricîtă 
bunăvoință ar avpa altcineva 
să dea o mînă ae ajutor n-ar 
putea face acest lucru deoare
ce diplomele incomplete stau 
de luni de zile liniștite în du
lap. Le-am văzut, le-am pipăit, 
întrebîndu-ne cum a putut 
pleca secretarul șef liniștit în 
concediu cînd știa prea bine 
că lasă în urma sa treburi ne
rezolvate. Am răsfoit cele peste 
100 de diplome. N-am Intilnit 
numele Luminiței Cîrlan. ..Poa
te n-a dat examen" — ne-a su
gerat cineva. Continuăm inves
tigațiile în uzină.

— Am dat examen, spune 
Luminița. Mi s-a eliberat la 1 
iulie 1971 adeverința 2440 care 
se află la serviciul personal. 
Aflăm că a avut necazuri și cu 
repartiția. A umblat 27 de zile 
pînă cînd, în cele din urmă i 
s-a făcut un nou contract.

A doua zi am primit la re
dacție un telefon. Tovarășul 
secretar șef Diaconu și-a în
trerupt concediul și ne asigura 
că pînă luni la prînz problema 
diplomelor se va rezolva. Așa
dar se putea face în două zile 
ceea ce nu s-a făcut atîta timp. 
Jată-ne dar luni din nou la 
școală.

— în mod normal, îl între
băm pe tovarășul Diaconu, 
cînd trebuiau să fie gata di
plomele ?

— Cel tîrziu în octombrie a- 
nul trecut !

— Acum sînțem în august 
1972... (luna cînd am efectuat 
ancheta).

— Am fost numit la această 
școală din martie 1972. Nu cu
nosc de ce nu s-au dat. Eu am 
făcut tot ce am putut. Am luat 
măsuri să se scrie...

Sigur, acestea pot constitui 

• • • • •

(Urmare din pap. I) 
au împins grupul de tineri către 
această existență.

TALENTUL 
DE A TRAI DEGEABA

Alexandru Preda zis Talent are 
21 de ani, nu lucrează și nici n-a 
lucrat vreodată. In schimb a a- 
vut timp să-și încropească un mic 
cazier judiciar, fiind judecat și 
condamnat pentru furt.

— Cîștigați bine cu spartul 
mașinilor ?

— Nu, nu prea, recunoaște el 
foarte sincer, poate uluit de ine
ditul întrebării. Știți, oamenii 
nu-și mai lasă lucrurile de va
loare în mașină, să demontezi un 
radio e greu, durează și poate da 
peste tine vreun paznic de noap
te. Iar pe o pătură sau pe un 
„bebelou“ (am respectat pronun
ția interlocutorului, n.a.) nu poți 
să iei mare lucru.

— De ce-ți spun prietenii „Ta
lent" ?

— Păi așa, pentru că am idei.
— Ce fel de idei ?
— Idei. Adică unde se poate 

cîstiga un ban, sau cum să ple
căm de la restaurant fără să plă
tim, sau cum sa acostăm o fată...

— Ai tăi, acasă, părinții ce 
cred despre ideile astea ?

— Ce să creadă? Doar nu le 
discut cu ei. Mama îmi spune 
mereu că o să mor în pușcărie, 
că unde stau eu noaptea. Iar tata 
e pensionar, joacă table, n-are 
timp de mine și nici nu-1 intere
sează.

Dialogul cu A. P. nu merită 
reprodus mai departe. Aparent 
cinic, „liderul" grupului de spăr
gători nu e de fapt decît un tî- 
năr a cărui evoluție intelectuală 
s-a oprit brusc, cu cîțiva ani în

să spunem 
importanței 
are duble

argumente, numai că de data 
aceasta ele nu pot folosi drept 
justificare. Nu contestăm, gru
pul școlar are multe probleme, 
au venit examenele de admite
re, bacalaureatul, care au soli
citat eforturi. Dar este de ne
explicat de ce odată scrise di
plomele au fost încuiate în loc 
să-și urmeze cursul firesc : 
semnarea și trimiterea la mi
nister pentru aplicarea timbru
lui sec. Era așa de greu ? Pen
tru aceasta trebuia intervenția 
ziarului ? Trebuie 
că minimalizarea 
acestei probleme __ ____
consecințe. în primul rînd nu 
se pot completa cărțile de 
muncă ; iar pe de altă parte 
s-a răsfrînt direct asupra veni
turilor acestor tineri.

— In anul doi de activitate, 
precizează ing. Constanța Pe
tre — șeful serviciului salari
zare de la Uzinele „23 August" 
tinerii au dreptul ca pe baza 
unei cereri la care anexează 
diploma în original, să fie în
cadrați la salariul de bază. 
Fără acest act nu se poate așa 
că rămîn pînă la rezolvare tot 
în situație de provizorat.

Ce se-ntîmp]ă cu diploma Lu
miniței ? Secretarul șef își a- 
mintește că dînsul a oprit să 
fie completată. Erau „niște ne
potriviri între matricolă și foa-

ia de notare a comisiei, nu s-a 
scris admis — așa că nu pu
team..." Dar cine trebuia să re
zolve această problemă ? Dîn
sul spune că președintele co
misiei, în persoana directorului 
adjunct Mihaela Anghel. Lu
crurile au rămas baltă și va 
trebui să mai treacă o perioadă 
pînă la edificare deoarece to
varășa Anghel se află în con
cediu. Rămîne însă de lămurit 
întrebarea : „dacă situația nu 
este clară, dacă diploma nu 
este completată pe ce bază s-a 
eliberat adeverința ?“

înainte de a încheia -aceste 
rînduri trebuie să spunem că 
nici acum tinerele amintite nu 
vor putea să intre în posesia 
diplomelor. Tovarășii din mi
nister, care răspund de această 
problemă, sînt în concediu. A- 
sigurările secretarului șef nu 
s-au adeverit. în urmă cu cî
teva zile am primit un nou te
lefon la redacție. Necazurile 
continuă, tinerele nu au intrat 
în posesia diplomelor. Li se re
comandă „aveți răbdare". Și in 
tot acest timp prețul acestei re
comandări înseamnă diminuarea 
salariului. Conducerea școlii a:e 
datoria să ia măsurile cuvenite 
pentru ca actul de eliberare a 
diplomelor să fie tratat cu mai 
multă responsabilitate, nu ca c 
simplă mînuire de hîrtii.

NAE NICOLAE — București.

Normal era ca fiica dv. sâ 
se prezinte, alături de colegi, 
la data stabilită pentru efec
tuarea muncii patriotice. Ins
pectoratul școlar al municipiu
lui, analizînd scrisoarea dv., a 
ținut seama de situația inter
venită și vă creează posibilita
tea ca această activitate să fie 
făcută într-o altă perioadă. 
Este necesar însă să luați le
gătura cu secretariatul școlii.

Redactorul rubricii
LIDIA POPESCU 

urmă, în clipa în care stîngăcia 
educativă a profesorilor și indi
ferența părinților au catalizat la 
el formarea unei false concepții 
despre viață, despre fericire. Ce 
e și mai rău însă, mai pri
mejdios, e că indiferența celor din 
jur a făcut posibil ca el să trans
mită și altora noxele morale • de 
timpuriu însușite. \

PROIECT
PENTRU O CARICATURA

Luca Ion zis Taie, era strun
gar la I.I.L. „Metalurgica". Are

BILETE FALSE
22 de ani. Trică Gheorghe, 18 ani. 
tot muncitor, lucra la aceeași în
treprindere. Gheorghe Preda era 
muncitor la „Mase Plastice". Iată 
trei tineri care păreau că și-au 
găsit un drum, că și-au organizat 
corect existențele.

Am stat de vorbă cu fiecare 
din ei. Fiecare aprecia ca „inte
resantă" activitatea nocturnă pen
tru care se aflau acum în ares
tul miliției, deși tot ei spuneau 
apoi, lăcrimând ca aligatorii, că 
regretă ce-au făcut.

— De ce vi se părea intere
sant să furați ?

— Era misterios — povestește 
Gheorghe Trică —, Sandu Talent 
era dat naibii. El „lucra". Pe ur
mă băgăm totul într-o sacoșă și 
făceam pe bețivii. Așa i-am păcă
lit multă vreme pe milițieni. Mai 
ales că Florica Iatan și Gina se 
făceau și ele bete. Ba Florica ve-

DIMITRIE MARINESCU
Se împli'nesc 90 de ani de 

la nașterea lui Dimitrie Ma
rinescu, neobosit militant al 
mișcării munctorești din pa
tria noastră, muncitor au
todidact cu un profund 
simț revoluționar, care s-a 
bucurat de stima și prețui
rea generației de militanți 
cu care a activat, cît și din 
partea generațiilor ce au ur
mat.

S-a născut în București la 
8 septembrie 1882. Primele 
clase la școala din cartier, 
i-au dezvăluit un univers pe 
care a dorit să-1 cunoască 
cît mai mult. Dar nu pe 
băncile școlii a putut să 
facă aceasta, ci în tipogra
fia unde a intrat ca ucenic, 
datorită situației grele* pe 
care o avea familia. Tînă- 
rul blond, cu fața deschisă 
a trezit simpatia celor din 
jurul său. In plus seriozita
tea de care dădea dovadă 
dorind să cunoască cît mai 
bine tainele meseriei. Ast
fel că a ajuns prin munca 
sa stăruitoare meșter tipo
graf cunoscător al mai mul
tor limbi. Lucrînd în tipo
grafie a cunoscut viața și 
lupta muncitorimii, aici i-au 
trecut prin mînă atîtea lu
crări și publicații marxiste 
pe care le citea cu nesaț a- 
jutîndu-1 să înțeleagă multe 
lucruri din ceea ce vedea în 
jurul său. De cînd era lu
crător, atras de mișcarea 
muncitorească, a devenit 
prin bogata și fructuoasa 
actvitate pe care a desfășu
rat-o. unul din cei mai ac
tivi conducători ai proleta
riatului român

LA TELEVIZIUNEA
VEST-GERMANĂ

EMISIUNE 
CONSACRATĂ 

ROMÂNIEI
în cadrul emisiunii „Tele-O- 

lympia", — emisiune a televi
ziunii vest-germane în cursul 
căreia, în perioada Jocurilor O- 
limpice, sînt prezentate o serie 
de țări participante la actuala 
întrecere sportivă de la Miin- 
chen — a fost transmis miercuri 
seara un program de 2 ore si • 
25 de minute consacrat Româ
niei.

Programul, pregătit și pre
zentat de radio-televiziunea ro
mână, a înfățișat telespectato
rilor vest-germani aspâcte ale i 
activității dinamice, creatoare 
desfășurată pe multiple planuri I 
de tovarășul Nicolae Ceausescu 
in fruntea partidului și statu
lui român, ale politicii externe 1 
promovate cu consecvență de 
România in direcția destinderii, i 
păcii și înțelegerii între toate , 
popoarele lumii, date și ima
gini semnificative privind ac
tualul potențial economic al țâ
rii noastre — stat cu o industrie 
și agricultură moderne. în pli
nă dezvoltare, cultura și arta 
românească.

REZULTATE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
• Luptătorii de la greco-romane continuă să 

aibe o comportare bună, obținind noi succese 
în lungul și dificilul drum spre podium. In li
mitele categoriei 90 kg.. Nicolae Neguț a reali
zat o aplaudată victorie prin tuș în fața japo
nezului Tani Kimiichi. în aceeași manieră a 
cîștigat și reprezentantul nostru la categoria 
plus 100 kg.. Victor Dolipschi, în fața polone
zului Edward Wojda. Ion Gabor a dispus la 
puncte de un adversar francez, iar Marcel 
Vlad a pierdut și de astă dată. în turneul de 
aseară. Gheorghe Berceanu. Ion Baciu și Ion 
Păun au obținut noi victorii.

• Turneul feminin de floretă pe echipe a 
început joi dimineața in sala din Parcul Expo
zițiilor cu participarea a zece țări. Formația 
României a evoluat in grupa A, alături de echi
pele Angliei și Franței. Floretistele noastre au 
debutat victorioase intrecînd cu 9-7 Anglia. In 
continuare, scrimerele românce au intilnit re
dutabila echipă a Franței, in fața căreia au

realizat o prețioasă victorie cu t-7. In urme 
acestor succese, sportivele românce s-au califi
cat pentru semifinale.

• Gabriel Pometcu pierde in fața lui Kuzne- 
țov cu ajutorul arbitrilor.

• Pierzind cu un scor categoric — 0-3 (10-15, 
12-15, 7-15) — și in fața echipei R.D. Germane, 
voleibaliștii noștri ies definitiv din competiția 
pentru locurile 1—4 pe care și-o vor disputa 
acum formațiile U.R.S.S„ Bulgariei, Japoniei și 
R.D. Germane. Voleibaliștii români vor evolua 
in continuare in turneul pentru locurile 5—3 
alături de selecționatele Coreii de Sud, cu 
care se vor intilni în primul joc. Cehoslovaciei 
și Braziliei.

• întrecerile probei de greutate femei s-au 
încheiat cu stabilirea unui nou record mondial 
— 21,03 m. de către sovietica Nadejda Cijova. 
Tinăra noastră reprezentantă — 21 ani — Va
lentina Cioltan a terminat pe un modest loc 13 
cu o aruncare de 16.62 m.

nea și cu copilul în brațe la fu
rat, că are copil mic. Nimeni nu 
ne putea bănui.

— Și a doua zi, la muncă ?
— Foarte bine. Mă făceam și 

eu câ lucrez.
— Dar colegii, maiștri, nu zi

ceau nimic ?
— Ce să zică ? Mă mai sanc

ționau, mai mă dădeau în șe
dințe. Ce-i interesa pe ei ?

Intr-adevăr, ce-i interesa pe ei? 
In voluminosul dosar al miliției 
sectorului 3 se află și caracteri
zările trimise de întreprinderi 
pentru cei trei infractori care 

erau angajați. Pentru Gheorghe 
Trică, spre exemplu, se înșiră mai 
iutii calitățile: „contiincios, înde
plinea sarcinile de plan, descipli- 
nat, cu comportare frumoasă față 
de colegi, răspundea la chemă
rile sindicatului". Apoi se trece la 
lipsuri: avea darul beției, de a- 
ceea salariul era înmînat părinților 
care manifestau o grijă deosebită 
față de el (??). Obișnuia să ab
senteze nemotivat de la serviciu, 
fapt pentru care a fost penalizat 
din salariu" (Cum de se mai a- 
firmă atunci că era conștiincios?). 
Și această caracterizare e semna
tă de însuși directorul întreprin
derii, I. Hidoș, și de V. Albules- 
cu, șeful serviciului personal.

POATE CA...
Poate că infracțiunile — aproa

pe 30 la număr — nu ar fi fost 
înfăptuite dacă :

Dimitrie Marinescu a avut 
o contribuție deosebită la 
sfîrșitul ’deceniului întîi al 
secolului nostru în direcția 
regrupării forțelor proleta
re, a refacerii partidului 
clasei muncitoare. Era pre
zent la întruniri și manifes
tații, era prezent în presa 
socialistă a vremii. Cerce- 
tînd publicațiile muncitorești 
ale timpului îl găsim pe Di
mitrie Marinescu în plină 
activitate la cele mai impor
tante acțiuni ale mișcării 
muncitorești din România

acelor ani, alături de Ște
fan Gheorghiu, I.C. Frimu, 
Gheorghe Cristescu, EcatP- 
rina Arbore etc.

Pentruxmunca sa neobosi
tă sub ' stindardul clasei 
muncitoare a fost ales secre
tar al Sindicatului tipogra
filor din București, în ace
lași timp fiind și membru in 
comitetul cercului „Româ
nia muncitoare". în 1907 a 
luat parte la Conferința Sin
dicală de la Galați, care a 
hotărît constituirea Uniu
nii Socialiste din România, 
important pas în procesul 
refacerii P.S.D.R. Numele 
său este legat în mod direct 
de Congresul de reorganizare 
a Partidului Social Democrat 
din ianuarie 1910, unde a pre
zentat raportul referitor la

JOCURILE
După tragicele evenimente de 

marți care au stîrnit emoție și 
indignare generală miercuri 
la ora 16,30 fix toate por
țile arenelor sportive mun- 
cheneze s-au deschis, star
turile olimpice s-au reluat, și 
sutele de mii de spectatori au 
venit poate și pentru a șterge 
acel vis urît, să încurajeze, să 
stimuleze pe cei ce obțin vic
torii, ca și pe învinșii lor glo
rioși.

Echipa noastră, campioană 
mondială a reînceput turneul 
de handbal întilnind formația 
Ungariei. Handbaliștii noștri au 
obținut o victorie clară cu ca
tegoricul scor de 20—14 (II—6). 
Din nou cele mai multe goluri 
le-a marcat Gruia — 8 ' Penu 
a fost într-o zi foarte bură. 
Echipa noastră a practicat un 
joc frumos, circulația mingii și 
combinațiile pline de dinamism 
și fantezie ale lui Gațu. Kksid. 
Gunesch et comp, s-au soldat 
cu goluri spectaculoase, băieții 
noștri reușind încă din start 
să se distanțeze și să conducă 
tot timpul la o mare diferență 
de puncte. De mult n-am mai 
obținut asupra echipei Ungariei 
o victorie atît de netă. încă un 
fapt demn de remarcat : parti

• Tatăl, bătrinul tată al lui 
Gheorghe Preda și Alexandru 
Preda, în loc să joace table s-ar 
fi întrebat cu ce se ocupă fiii săi 
în nopțile — foaite frecvente — 
în care lipseau de acasă.

• Dacă același tată, avînd 
timpul unui pensionar, s-ar fi o- 
cupat serios de încadrarea în 
muncă a lui Alexandru, ar fi ur
mărit îndeaproape preocupările 
și „talentul" lui.

• Părinții lui Gheorghe Trică 
nu s-ar fi limitat la a ridica sa
lariul fiului lor, ci s-ar fi intere
sat de ce bea, cu cine bea, de 
unde are obiectele pe care le a- 
duce acasă.

• Serviciul de autoritate tute
lară al sectorului nu s-ar fi mul
țumit să constate că T udo se Eu
genia (14 ani) și Nicolae Colm- 
ceanu (16 ani) trăiesc într-un me
diu familial dezorganizat, ci ar fi 
luat masuri educative concrete, 
propunînd — așa cum prevede 
legea — încredințarea minorilor 
unor oameni capabili să le asigu
re buna creștere.

9 Dacă ospătarii de la restau
rantul „Mediaș", unde tinerii a- 
mintiți chefuiau în fiecare seară, 
ar fi interzis accesul în local al 
celor doi minori și s-ar fi între
bat măcar o dată de unde au a- 
cești puștani lucrurile cu care a- 
desea achitau consumația.

• Dacă colectivele de muncă 
în care lucrau Gh. Preda, Gh. 
Trică și Luca Ion s-ar fi preocu
pat cît de cît de formarea aces
tora ca oameni, dacă ar fi exer
citat asupra lor complexa influen
ță educativă pe care trebuie să o 
exercite un colectiv de munci
tori.

Fiecare din acești „dacă" înși
rați mai sus sînt o posibilă în
trebare adresată celor vizați și, 
indirect, cititorilor, ale căror răs
punsuri să le publicăm. 

statutul partidului și la care 
a fost ales membru în Comi
tetul executiv al P.S.D.R.

Un moment deosebit din 
viața lui Dimitrie Marinescu 
l-a constituit cel cînd i s-a 
încredințat sarcina de răs
pundere de secretar perma
nent al P.S.D.R., la Congre
sul Partidului Socialist De
mocrat din anul 1914, func
ție pe care a deținut-o pînă 
la sfîrșitul vieții.

Poziția sa l-a situat în 
rîndul elementelor celor mai 
înaintate din partid. Acest 
fapt s-a văzut și în anii 
1914—1916, cînd a militat ac
tiv împotriva războiului de
clanșat de statele imperia
liste, pentru apărarea inde
pendenței țării. La a doua 
Conferință socialistă inter- 
balcanică de la București în 
1915, a luat parte în cadrul 
delegației mișcării muncito
rești din România. Viața i-a 
fost, însă, secerată în mod 
neașteptat pe front în oc
tombrie 1916, la vîrsta cînd 
încă mulți ani. de împliniri 
îi stăteau în față.

Omagiem astăzi, în anii 
împlinirii idealului pentru 
care au luptat înaintașii, 
figura luminoasă a lui Di
mitrie Marinescu care per
manent s-a considerat mili
tant socialist la postul încre
dințat de mișcarea muncito
rească „ai cărei soldați de
votați vom rămîne".

E. IONIȚA t

da s-a desfășurat într-un cli
mat de înaltă sportivitate. Ceva 
aproape neobișnuit într-o con
fruntare atît de dificilă : nu 
s-a dictat nici o eliminare.

La ora cînd transmit aceste

de la trimisul nostru

rînduri pe tabela electronică a 
stadionului olimpic apare prima 
semifinală la 100 mg. In frunte, 
Valeria Bufanu, care nici nu-și 
face încălzirea peste garduri. 
Cîteva secunde și se dă ștartuL 
Reprezentanta noastră pornește 
foarte bine, aleargă In conti
nuare excepțional și trece pri
ma linia de sosire realizînd un

• Nivelul tehnic la care s-au 
desfășurat întrecerile probelor 
de înot a primit calificativul : 
excelent. Argumentul ? Din 29 
probe disputate, 23 s-au înche
iat cu stabilirea de noi recor
duri mondiale. Intr-adevăr. o 
performanță căreia i se poate 
atribui orice calificativ.

• Sînt tot mai numeroase ca
zurile în care sportivii apelează 
la stimulenți neadmiși de re
gulament. Cazurilor cunoscute 
pînă acum li se adaugă încă 
unul. Analizele efectuate de co
misia medicală de pe lingă C.I.O. 
au luat în discuție descalificarea 
echipei de pentatlon modern a 
Finlandei, deoarece analizele 
efectuate componenților acestei 
echipe au fost găsite pozitive.

• In primul meci de fotbal al 
„Cupei intercontinentale" desfășu
rat în prezența a 80 000 de spec
tatori la Buenos Aires, între câști
gătoarea Cupei campionilor euro
peni — echipa olandeză „Ajax Am
sterdam" — și formația argentinia- 
nă „Independiente", a fost con
semnat. la fluierul final, un rezul
tat de egalitate. Scorul a fost des
chis în minutul 5 de celebrul ju
cător Cruyff. Egalarea a survenit 
în minutul 83 prin golul înscris de 
mijlocașul Sa, care a șutat năpraz- 
nic de la 20 m. Cruyff a fost ac
cidentat în minutul 27 fiind nevoit 
să părăsească terenul. Fotbaliștii 
argentinieni au practicat, în gene
ral, un joc presărat cu numeroase 
durități.

CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 37
din 10 septembrie 1972
PetroluI-S.C. Bacău lx
Farul-A.S.A. Tg. Mureș 1
C.S.M. Reșița-C.F.R. Cluj 1
Sportul studențesc-St. roșu lx

Poli. Galați-Poli. Iași 1x2
S.N. Oltenițaț-Progresul Buc. 1
Gloria Buzău-C.S. Tlrgoviște 1 
Delta-F.C. Galați lx

Met. Drobeta-Metalurg. Cugir 1
Poli. Timișoara—Minerul B.M. 1
Electr. Cv.-Olimpia S.M. lx'
C.S.M. Sibiu-F.C. Bihor 1

Min. Anina-C.F.R. Tim. 1

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de a 28-a a- 

niversări a victoriei Revoluției 
Socialiste — Ziua Națională a 
Republicii Populare Bulgaria — 
ambasadorul acestei țări la 
București, Spas Gospodov, a o- 
ferit joi seara o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au luat parte Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Municipal București 
al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Maria Groza și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Teodor Marinescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
conducători ai unor instituții 
centrale, ai unor organizații de 
masă și obștești, șefi ai culte
lor, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultu
ră, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția s-a. desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

timp excelent: 12,8. Cealaltă
semifinală a cîștigat-o repre
zentanta R.D.G., A. Ehrhardt 
care realizează un timp mâi 
bun x— 12,7 — cu care egalea
ză recordul olimpic. Calculind 
acești timpi Valeria Bufanu 
deja ocupă locul 2 la o zecime 
de secundă de recordul olimpic. 
Dacă ar fi fost finala ea ar 
avea acum medalia de argint. 
Dar poate că va veni bucuria 
cea mare. Pînă sîmbătă nu este 
mult. Să avem răbdare. Vești 
bune pentru cititorii noștri a- 
vem despre Argentina Menis. 
Ea manifestă o foarte bună dis
poziție. La un antrenament — 
la care au asistat antrenorii 
discobolelor adverse — ea a 
aruncat de 3 ori consecutiv dis
cul la 65 m. O performanță 
care i-a uluit pe cei prezenți. 

/Ea va intra în concurs sîmbătă 
la horele 10 cu un foarte bun 
■ftioral. Dar hoî vrem ca meda
lia de aur să vraâ mai repede. 
Poate câ ne rezervă această 
surpriza Patzaikin ori ceilalți 
colegi ai sâi care s-au califi
cat in fazele superioare ale 
competiției. Dar. după cum 
merg, si unii dintre luptători
— In primul rind Berceanu — 
ne fac promisiuni serioase. Are 
mari șanse sâ ajungă în finală 
Alexe care miercuri noaptea în 
întîlnirea cu boxerul Franghae- 
nel (R.D. Germană) a boxat de 
o manieră care ne-a impresio
nat: și^a ținut* adversarul la 
distanță^ a punctat precis prin 
croșeuri de intîmpinare, a es
chivat frumos Incit nu a pu
tut fi găsit. In următorul meci
— azi — îl întîlnește pe suede
zul Thomson, un pugilist pu
ternic, cu forțe în brațe dar de
ficitar la mijloacele tehnice și 
orientare tactică în ring. Ori
cum, la această oră Alexe de
ține deja o medalie.

Medalii, medalii ! Ce greu 
vin. Gheața trebuie să se spar
gă o dată. Am senzația că ulti
mele zile ale olimpiadei — în 
finalele cărora se află unii din
tre tricolorii noștri — vor fi 
în sfirșit zilele de bucurie și 
pentru sportivii români.

V. cabulea

La Forest Hills
ILIE NASTASE — singu
rul european calificat 
în sferturi

întrecerile din cadrul turneu
lui campionatelor internaționale 
,,open" ue tenis ale S.U.A. conti
nua. După cum se știe, la Forest 
Hills și-au dat intiinire cele mai 
bune răcnete ale lumii. Și era fi
resc să fie așa pentru că acest tur
neu este cotat printre cele mai im
portante confruntări mondiale ale 
tenisului, iar numărul de puncte 
acordat in cadrul Marelui premiu 
F.I.L.T. este substanțial și, poate, 
hotăritor pentru configurația fina
lă a clasamentului. Surprizele nu 
s-au lăsat așteptate. De pe acum, 
în tribuna spectatorilor au luat loc 
tenismeni cu o impresionantă car
te ae vizită: Manuel Orantes, An
dres Gimeno, Rod Laver, Jan Ko- 
des. Rosewal. Au mai rămas în 
cursă tenismenii americani Stan 
Smith, Arthur Ashe, Cliff Richey, 
Roscoe Tanner și Tom Gorman, 
australianul Fred Stolle, sud-afri- 
canul Fred McMillan și Ilie Năs
tase. Ilie. Năstase este singurul eu
ropean care continuă să-și apere 
cu succes șansele. Principalul lui 
urmăritor din cadrul Marelui pre
miu F.I.L.T., Manuel Orantes, a 
ieșit de mult din cursă. A mai ră
mas celălalt mare adversar al Iul 
Ilie, Stan Smith. Vom asista la o 
nouă intiinire directă Năstasc- 
Smith ? Vom putea urmări in a- 
vanpremieră ceva din finala Cu
pei Davis" programată la mijlo
cul lunii octombrie in București? 
Rămîne de văzut. Pină acum, re
marcă comentatorii de specialita
te, evoluția lui Iile Năstase a fost 
remarcabilă. In ultimul joc, în cel 
mai interesant meci al zilei, l-a 
intilnit pe sud-africanul Bob He
witt, cel care l-a învins surprin
zător pe român în turneul de la 
Hamburg. Aflat intr-o superiorita
te evidentă pe tot parcursul întâl
nirii, Ilie Năstase și-a luat revan
șa cu o victorie categorică : 8—4,
6— 4, 6—2. In sferturile de finală 
Ilie Năstase va juca cu Fred Stolle, 
Stan Smith cu Arthur Ashe, Cliff 
Richey cu Fred McMillan, iar 
Roscoe Tanner cu Tom Gorman.

La Închiderea ediției : Joi, in 
sferturile de finală ale turneului, 
Arthur Ashe (S.U.A.) l-a Învins pe 
compatriotul său Stan Smith cu
7— 6, 6—4, 7—5.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat domnului ANTHONY 
MAMO, guvernator general al Maltei, următoarea telegramă :

în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre 
și poporului maltez călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de pace și prosperitate, cu ocazia Zilei naționale a Maltei.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești stabilite intre 
țările noastre se vor dezvolta și în viitor, în interesul popoare
lor român și maltez, al păcii și colaborării internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat domnului DOM 
MINTOFF, primul ministru al Maltei, următoarea telegramă :

Ziua națională a Maltei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului maltez călduroase 
felicitări si cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

Plecarea d-lui Nguza Karl i Bond
Joi dimineața a părăsit Bucu- 

reștiul Nguza Karl i Bond, 
membru al Consiliului Executiv 
Național însărcinat cu afacerile 
externe și cooperarea al Repu
blicii Zair, care, împreună cu 
doamna Nguza, a făcut o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, la invitația ministru
lui afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salutat 
de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, cu soția, 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, A- 
lexandru Tujon, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Kinshasa, de funcționari su
periori din M.A.E. și M.C.E.

Au fost de față Bokingi Em-

Conferința mondială 
de cercetarea viitorului ‘

Joi, la Academia de studii e- 
conomice din București, au con
tinuat lucfăfile celei de-a III-a 
Conferințe mondiale de cerceta
rea viitorului.

în ședința plenară condusă de 
Bertrand de Jouvenel, președin
te d’e onoare al Conferinței, pre
ședintele Comitetului perma
nent al conferințelor mondiale 
d? cercetare a viitorului, s-a dat 
citire textului mesajului adre
sat de secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, celei de-a treia 
Conferințe mondiale de cerce
tare a viitorului, în care se 
spune :

„Cu deosebită plăcere și con
siderație transmit celei de-a 3-a 
Conferințe mondiale de cerceta
re a viitorului cele mai bune 
urări de deplin succes. Sînt în- 
cîntat să văd o asemenea impre
sionantă reuniune de savanți din 
atît de multe țări și aparținlnd 
diferitelor filozofii și profesii 
care dedică o conferință specia
lă viitorului comun al oameni
lor. Probleme mondiale majore 
cum stnt creșterea economică, in

CREȘTEREA ECONOMICĂ:
CERTITUDINI Șl SPERANȚE

de KAN
profesor la Universitatea

Lumea contemporană este un 
mozaic eterogen etnic, geogra
fic, socio-economic. Popoarele, 
stratificate in diverse grupe, e- 
conomice, politice, nu împărtă
șesc imagini identice asupra vii
torului. in acest mozaic care este 
lumea noastră de astăzi, crește
rea economică nu are loc uni
form în toate țările. Statele dez
voltate, cu o populație ce re
prezintă un procent relativ re
dus pe suprafața globului, consu
mă mai mult de jumătate din 
resursele mondiale anuale. De 
asemenea, mării ea prețurilor de 
import afectează programele de 
creștere economică ale multor 
țări.

Dar creșterea economică nu 
presupune doar schimburi de' 
bunuri economice, ci și schim
buri de valori socio-culturale, de 
experiențe. Aici, mai ales, știin
ța viitorului își poate aduce con
tribuții valoroase, iar actuala 
conferință confirmă acest fapt.

Problematica alternativelor vii
toare de creștere economică este 
vastă și de aceea îmi va fi deo
sebit de dificil să fac cunoscute 
cîteva din opiniile personale în
tr-un spațiu limitat. Voi încer
ca să mă refer doar la cîteva 
aspecte. Prezența mea la această 
prestigioasă tntilnire internațio
nală este legată de prezentarea 
unor constatări cu un caractei 
preliminar asupra proiectului de 
cercetare interdisciplinară pri
vind strategiile și programele de 
creștere, precum și susținerea 
ideii necesității cooperării științi
fice internaționale, în scopul 
exploatării în comun a mijloace
lor care să fundamenteze progra
mele de creștere și dezvoltare 
proprii diverselor națiuni.

De altfel, la Universitatea din 
Michigan a și fost elaborat un 
prim proiect privind studierea 
căilor de cercetare în vederea 
creșterii populației, a creșterii e- 
conomice și tehnologice. Presu
punând că viitorul proces de e- 
laborare a programelor futurolo- 
gice va fi înscris într-un cadru 
larg, organizat, sînt de părere 
că se cei a fi stabilite elemen
tele fundamentale ale unei ana
lize macro-sistematice, capabile 
de a rezolva, prin eliminarea 
sau asimilarea de factori pertur
batorii ce pot apare în cursul 
desfășurării acestor programe, 
problemele fundamentale legate 
de cercetarea viitorului. 

beyolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București, și membri ai 
ambasadei.

★
înainte de plecare, într-o de

clarație făcută redactorului A- 
gerpres, C. Oprică, Nguza Karl 
i Bond, a spus printre altele : 
„Vizita în frumoasa dumnea
voastră țară a fost pentru mine 
deosebit de plăcută și utilă. Ea 
constituie o urmare a schimbu
lui de vizite între președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko. La Kinshasa, 
cei doi președinți au trasat un 
amplu program de cooperare în 
diverse domenii : agricol, mi
nier, științific, cultural. Eu 
n-am făcut decît să traduc în 
viață’ cele stabilite de cei doi 
șefi de state.

special a țărilor in curs de dez
voltare, și cooperarea intre na
țiuni in anii ce vin, probleme 
ce ocupă un loc însemnat pe a- 
genda conferinței dumneavoas
tră, constituie, totodată teme de 
intensă preocupare pentru na
țiunile unite și soluționarea lor 
reclamă eforturile comune ale 
tuturor,

Sînt încredințat că actuala 
dumneavoastră Conferință din 
București, ca și cele preceden
te ținute la Oslo și Kyoto, vor 
aduce o importantă contribuție 
la o mai bună înțelegere a pro
blemelor vitale șl comune cu 
care va fi confruntată mîine o- 
menirea**.

Textul mesajului a fost sub
liniat cu puternice aplauze de 
către particlpanți.

în numele particlpanților la 
această reuniune, președintele 
de onoare al Conferinței, Ber
trand de Jouvenel. a mulțumit 
secretarului general al O.N.U. 
pentru mesajul adresat.

Lucrările Conferinței conti
nuă.

CHEN,
din Michigan (S.U.A.)

Această abordare posibilă din 
punct de vedere teoretic, este 
practic mai greu de aplicat pe o 
scară globală. Aici apare în pri
mul rînd cerința de a forma ca
drele de cercetare necesare pen
tru realizarea programelor poli j 
tice.

Avînd în vedere că astăzi ma- 
cro-problemele sînt legate în 
special de fenomenul creșterii 
populației și de fenomenul creș
terii economice, se ridică două 
întrebări fundamentale: 1. Care 
va fi impactul tipului de creș
tere a populației și creștere eco
nomică asupra resurselor natu
rale ale mediului ambiant și ale 
ecosistemului, inclusiv omul și 
societatea ? 2. Care sînt progra
mele și strategiile cele mai bune, 
de care avem nevoie pentru a 
realiza alternativele viitoare opti
me în domeniul creșterii econo
mice și demografice ?

După părerea mea, pentru a 
găsi cele mai potrivite răspun
suri va trebui să parcurgem ur
mătoarele etape logice : selecțio
narea variabilelor fundamentale 
economice și demografice; rea
lizarea proiecției acestor varia
bile ; fundamentarea restricțiilor 
și sistemului valorilor alternative 
asupra cărora optăm; schițarea 
programului de creștere prin 
prisma viitorilor posibili. Co- 
respunzătoi complexității factori
lor ce reflectă situația internațio
nală, deciziile nu pot avea de
cît un caracter interdependent; 
apare însă necesitatea unei ana
lize riguroase de pe poziții or
ganizatorice și politice raționale.

In încheiere doresc să subli
niez cîteva aspecte. Construirea 
unei imagini referitoare la creș
terea economică în viitor, care 
să fie acceptată de comunitatea 
mondială, necesită timp și efort 
îndelungat. Este bine să încura
jăm cooperarea între toate na
țiunile lumii în vederea adoptării 
unui proces sinoptic de elabora
re a programelor de creștere. Și, 
totodată, să sprijinim utilizarea 
metodei interdisciplinare de cer
cetare a sistemelor, națiunile fi
ind chemate să învețe că în a- 
doptarea unui program sau altul 
este necesară o viziune ecosiste- 
mică globală.

Numai printr-un asemenea e- 
fort internațional poate fi asigu
rat un viitor uman compatibil 
din punct de vedere al mediului 
ambiant.
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Din nou despre inițiativa
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.PRIN FORȚE PROPRII, CU CHELTUIELI MINIME — MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN FERMA ZOOTEHNICĂ ?
LA

ȘTEFĂNEȘTI-
ILEANA:

Două Imagini... Așa arăta cu 
26 de zile în urmă grajdul nr. 8 
din cadrul fermei zootehnice a 
cooperativei agricole din Ște- 
fănești-Ileana, județul Ilfov 
(imaginea din stingă), așa ara
tă astăzi (imaginea din dreap
ta). Acum, adică după finaliza
rea primei etape a acțiunii u- 
teciste formulată sub o chema
re : Prin forțe proprii, cu chel
tuieli minime să mecanizăm lu
crările din fermele zootehnice. 
Pentru că, acest adăpost a fost 
supus unei complexe acțiuni 
de modernizare. Au lucrat aici 
tineri din sat — între ei An
drei Barbu, Florea Zincă, Ion 
Nițoi, Ilie și Aurel Dinu, 
Gheorghe și Vasile Pantaze, 
precum și o echipă de lăcătuși 
si instalatori de la Uzinele 
„Semănătoarea* din Capitală

BAZA ACTIVITĂȚII 
EDUCATIVE

(Urmare din pag. I)

se -poată—încadra într-p, activi
tate direct productivă.

Ajn. găsit colectivul didactic 
aLliceuluf la datorie, ca și cum 
sălile ar fi fost populate de 
elevi, ca și cum gongul anun- 
țînd începutul fiecărei ore i-ar 
fi chemat la catedră.

— Nu e nimic senzațional aici
— a declarat prof. Ioan Mi- 

. trache, directorul de studii. La
15 septembrie, cînd elevii vor 
începe cursurile, noi trebuie să 
avem elaborate, pînă la amă
nunt, toate documentele de 
„stat major" care ne vor direc- 
ționa activitatea în noul an șco
lar.

Inregistrînd cu interes ce se 
realizează în aceste zile în școa
lă și păstrînd regretul că nu 
pot împărtăși cititorului totul, 
am desprins din sfera acțiuni
lor pregătitoare un aspect la 
ordinea zilei în activitatea edu
cativă : popularizarea documen
telor Conferinței Naționale a 
partidului în rîndurile elevilor, 
apropierea lor de ideile nova
toare și generoase cuprinse în 
acestea.

De bună seamă, elevii, deși 
în vacanță, în timpul desfășu
rării lucrărilor Conferinței, au 
trăit evenimentul cu intensita
te, au urmărit lucrările la zi. 
Acum, informațiile generale ur
mează să se asimileze organic, 
să se transforme în convingeri, 
să devină crezul lor de viață. 
Cum, în ce mod poate și tre
buie să acționeze școala pentru 
a face ca istoricele documente 
să pătrundă adînc in conștiința 
elevilor, mfluențînd-o, mode- 
lînd-o ?

— Avem nenumărate ..arme" 
la dispoziție — a fost de Dă- 
rere profesoara Silvia Dediuș
— reușita depinzînd de price
perea cu care le vom mînui. 
Dacă privim lucrurile formal, 
ne putem „acoperi" cu măsuri 
ca acestea : înzestrarea biblio
tecii cu un număr mare de vo
lume cuprinzînd lucrările Con
ferinței, aprovizionarea standu
lui cu aceleași vo’ume. popu
larizarea lor la vitrinele d’n 
școală, la gazeta de perete. Nu 
vreau să suun că nu e nece
sar și acest lucru — de altfel 
îl vom si face, vom urmări ca 
si organizația U.T.C. să facă o 
bună agitație politică pentru 
popularizarea documentelor. 
Dar dacă ne-am opri aici am 
dovedi îngustime de vederi. 
Propaganda trebuie făcută în 
jurul ideilor de bază furnizate 
de documentele Conferinței.

Să luăm procesul didactic. El 
trebuie să poarte amprenta în
vățămintelor cu valoare teore
tică și practică furnizate de 
Conferința Națională. Obiectu
lui pe care-1 predau — econo
mia politică — trebuie să-i im
prim un caracter aplicativ mai 
pronunțat. M-am gîndit în 
acest sens la cîteva lucruri con
crete • să rezerv o pondere mai 
mare în cadrul lecțiilor proble
melor de politică economică ; 
să organizez unele lecții în în
treprinderi (în cele în care fac 
elevii practică ori unde și-au

PRIMA REALIZARE 
CONCRETĂ

compusă din Costică Soare, Ion 
Pîrvu, Emil Dobrică, Ion Vlad, 
Nicolae Pologatu și Vasile Cer 
nea. întreaga lucrare a costat 
opt mii de lei. ,.Au lucrat cum 
nu ne așteptam de bine, ne spu
nea Dumitru Profir, președin
tele cooperativei agricole. La 
început am privit cu îndoială 
acțiunea utecistă, acum însă, 
prin ceea ce tinerii au realizat, 
am primit o replică a vigoarei 
și răspunderii lor. Succesul ob
ținut îndeamnă consiliul de 
conducere al cooperativei la 
măsuri organizatorice menite să 
impulsioneze pregătirea și a 
altor adăposturi — turnarea iez- 
lelor din beton, etc., în vederea 
instalării adăpătorilor automa- 
te“. Și, într-adevăr, de cîteva 
zile o echipă formată din 14 

desfășurat munca patriotică), 
nu pentru schimbarea decoru
lui, ci pentru a ilustra valoa
rea și aplieabHitatea practică 
a noțiunilor tecretice, să facili
tez, elevilor .care activează în 
cercuri de profil un dialog cu 
economiști practicieni ; tot în 
cercuri, ca o prelungire a ac
tivităților din clasă să organi
zăm dezbateri critice cu privire 
la teorii economice circulînd In 
lumea capitalistă. Toate aces-- 
tea îmi cer mie, in primul rînd, 
o pregătire profesională și po
litică corespunzătoare, elimina
rea pe cît va fi posibil a ex
punerilor și utilizarea lecțiilor 
problematizate, presupun o res
tructurare a materialului expo
zitiv din cabinetul de științe 
sociale, dotarea sa corespunză
toare.

— In general, sarcina profe
sorului care predă științele so
ciale a crescut enorm — a in
tervenit în discuție profesoara 
Teodora Ștefănescu. Misiunea 
noastră este să-i înarmam pe 
elevi cu cunoașterea dezvoltă
rii sociale, cu elementele pro
prii actualei etape pe care o 
parcurgem. Iar documentele 
Conferinței Naționale a parti
dului ne sînt bibliografia de 
bază. Predau istoria și prima 
oră de predare din acest an 
școlar mi-am conceput-o por
nind de Ia documentele amin
tite. Nu va fi singura. La anii 
de studii cate au în programă 
istoria patriei, documentele 
Conferinței voi străbate ca un 
fir călăuzitor toate orele de 
clasă. Sini și dirigintă. Sub 
altă formă decît lecția, ideile 
Conferinței vor inspira întrea
ga muncă educativă pe care o 
voi desfășura cu colectivul de 
elevi ce mi-a fost încredințat. 
Nu mi-am conceput încă roate 
orele de dirigenție, dar m-am 
gîndit la cîteva lucruri. In ra
portul secretarului genera] al 
partidului au revenit frecvent 
niște idei care au intrat deja 
în circulație ca impulsuri de 
progres în viața socială și eco
nomică. Aș cita ideea de per
fecționare, sau sporirea facto
rului conștient, sau înscrierea 
României pe orbita civilizației 
moderne. Asemenea idei pot 
deveni subiectele unor convor
biri p.asionante în orele de di- 
rigenție, cu aplicabilitate la 
vîrsta și sarcinile elevilor. 
Ideea de perfecționare, de pil
dă, poate viza și stimula acti
vitatea individuală a elevilor 
cît și viața generală a colecti
vului. munca cercurilor, poate 
impulsiona favorabil pregătirea 
lor profesională. A discuta des
pre factorul conștient este de 
natură să ducă la activizarea 
elevilor în îndeplinirea obliga
țiilor lor sociale, politice, obș
tești în organizarea orelor e- 
ducative în acest spirit contez 
pe inițiativa și interesul elevi
lor față de tezaurul de înțelep
ciune cuprins în documente, 
sarcina me.< fiind de a le capta 
și a le transforma în mijloace 
cu o mare forță educativă și 
mobilizatoare.

Tovarășa Floarea Mărăscu, 
director adjunct al liceului, s-a 

meseriași lucrează din zori și 
pînă în noapte pentru încheie
rea lucrărilor impuse de mo
dernizarea adăposturilor. Sur
prinde însă lipsa tinerilor de 
pe acest șantier, adică a ace
lora care au declanșat acțiu
nea. Tovarășa Elena Răducanu, 
secretara comitetului U.T.C. ex
plică acest lucru prin „neaco- 
modarea lor cu stilul celor din 
echipa de construcții". E vor
ba doar de o scuză pentru că de | 
cltăva vreme comitetul U.T.C. a 
pierdut iarăși de pe ordinea de I 
zl a acțiunilor sale problema ■ 
participării tinerilor din sat pe . 
șantierul modernizării construe- I 
țiilor zootehnice.

gîndit-la modul în care docu
mentele Conferinței vor ridica 
pe o treaptă calitativ superioa
ră viața extrașcolară a elevi
lor.

— Societatea cultural-științi- 
fică a elevilor găsește în aces
te documente un program vast 
de activitate. Tematica cercu
rilor va fi inscirată din docu
mente, și nu numai a celor de 
științe sociale. Ca o acțiune co
mună a cercurilor în viitorul 
an școlar, ne-am gîndit la o 
investigație științifică, cu o 
mare valoare educativă privind 
gîndirea social-politicâ și acti
vitatea de militant a marelui 
patriot care a fost Nicolae Băl- 
cescu. Prin studii, expediții, 
excursii, cercetarea materialu
lui muzeistic și de arhivă vom 
încerca să facem cunoscută e- 
levilor această mare conștiință 
care a fost Bălcescu. Este doar 
un exemplu.

In organizația de partid a 
școlii am discutat pe larg ce
rința de a fi noi, cadrele di
dactice, deplin și profund înar
mate cu documentele Conferin
ței, pentru a putea transmite 
elevilor bogăția de idei și în
vățămintele cuprinse în aces
tea. Mi se pare esențial dacă 
vrem să realizăm însușirea lor 
profundă de către elevi.

La discuția noastră au parti
cipat și Preda Mihai Mihăiles- 
cu, membru al comitetului 
U.T.C. din liceu. Părerile Iui 
au dovedit că, deși comitetul 
U.T.C. nu s-a întrunit, fiecare 
s-a gîndit că documentele Con
ferinței Naționale vor sta la 
baza activității politice desfășu
rate în perioada care urmează.

— Modul în care vom acționa 
în această direcție va fi su
biectul discuțiilor din prima 
noastră întîlnire. Desigur, do
cumentele Conferinței vor fi a- 
xul în jurul căruia vom des
fășura învățămîntul politic în 
acest an școlar, vor inspira pri
mele informări politice și în
treaga noastră muncă de agita
ție și propagandă. Dar nu nu
mai atît. Vom adînci aceste 
documente pe idei și capitole 
în tot ceea ce vom întreprin
de. Pe mine personal m-a im
presionat în mod deosebit ca
pitolul din Raport privind cer
cetarea. Ca viitor matematician, 
găsesc că putem dezbate în 
cercul de profil ideea că cerce
tarea teoretică trebuie să în
lesnească neapărat dezvoltarea 
tehnicii. O asemenea dezbatere 
poate schimba cursul activității 
din cercurile elevilor. Dar în 
toate cercurile pe materii se 
pot aduce idei de bază din do
cumente și nu ca un moment 
politic, ci ca parte organică, ca 
direcții ale evoluției noastre în 
domeniul respectiv. Iată cum 
văd eu că trebuie să ia în dis
cuție comitetul U.T.C. sarcina 
sa de a populariza documentele 
Conferinței Naționale a parti
dului în rîndurile uteciștilor 
din școală, de ai ajuta să le a- 
profundeze și să traducă în ac
tivitatea lor practică sarcini 
care se referă la noi, cei care 
învățăm și ne pregătim pentru 
muncă.

Inițiativa lansata de tinerii de la C.A.P. Ștefânești in colabo
rare cu cei de la Uzinele „Semânâtoarea" ciștigă tot mai mult 
teren, se afirma ca o acțiune capabila sâ valorifice plenar ener
giile tinere, spiritul gospodăresc, evidențiindu-se, totodatâ, ca o 
expresie a întrajutorării muncitorești-țârânești. Deși a trecut pu
țin timp de la lansarea ei, tot mai multe organizații U.T.C. au 
preluat-o îmbogâțindu-i conținutul, iârgindu-i aria de referință. 
Ecoul inițiativei — amplificat 
in rîndul tinerilor din județul

Una din problemele impor
tanțe dezbătute de cooperatorii 
din Cărăndeni, comuna Lăză- 
reni, în adunarea generală din 
ianuarie a constituit-o 
zarea lucrărilor din

mecani- 
____  ______ _ sectorul 
zootehnic. Instalația de alimen
tare cu apă a fermei nu mai 
funcționa de doi ani. Conse
cințele defecțiunii neremediate 
erau vizibile, de la o zi la alta, 
pentru producție. Se căutau so
luții, se analizau idei. Cu atît 
mai mult, cu cît cooperativa 
agricolă nu-și putea permite 
noi și imediate investiții. O 
bună parte din preocupările sale 
ha consacrat acestui aspect și 
organizația U.T.C.. tinerii chib
zuind asupra modului în care, 
prin acțiuni specifice lor, să 
vină în sprijnul cooperativei. 
Intr-un anume fel. inițiativa co
legilor de la Ștefănești n-a fă
cut decît să limpezească medi
tația lor, să le realizeze una din 
căile de valorificare a capaci
tății de efort și dăruire. A fost 
stabilită, astfel, legătura cu ute- 
ciștii de la S.M.A. Sînmartin.

— N-a fost o treabă simplă, 
ne spune maistrul mecanic Mir
cea Nica, secretarul Comitetu
lui U.T.C. de la S.M.A. Sînmar
tin. Evident, inițiativa ne viza 
direct și pe noi. Am discutat 
cu colegii de muncă, am cînta- 
rit ce putem face, fără a afecta 
sarcinile noastre de plan și con
cluzia noastră a fost aceea ca-i 
putem sprijini foarte mult.

Așa s-a ajuns ca la ora ac
tuală — în numai două săp- 
tâmîni de colaborare — secto
rul zootehnic al cooperativei din 
Cărăndeni sâ dispună de un 
motor de 45 C.P. pentru ali
mentarea cu apă, în legătură 
cu care Gheorghe Andraș, se
cretarul organizației de partid 
din S. M. A., susținea că „zece 
ani de-aici înainte nu va avea 
nevoie de reparații".

Cum, însă ? Un tractor U-27, 
scos la casare, urma să ia dru-

IDEEA DE CARIERA
(Urmare din pag. I)

I că-i înlesniseră ascensiunea. Ideea de carieră, idee care a 
' dat de furcă cîtorva generații înaintea lui, și în treacăt a-
* dăugat a născut pagini clasice de literatură, i se părea tîna-
• rului inginer o idee ce se cuvine apărată, fie chiar și de 
1 bunăvoința unora ce se trezesc peste noapte buricul pâmîn-
> tului.
> Adevărat, iată unul din lucrurile pe care le-am uitat sau, 
1 și mai nefericit, le-am bagatelizat pînă la dispreț. Dacă, din
> cînd în cînd cel puțin, am acceptat câ un sportiv are dreptul
> să facă carieră, am devenit însă vigilenți cam fără rost în
> fața ambiției unui inginer sau tehnician sau doctor ș.a.m.d.,
> atunci cînd om început sâ-l bănuim de „carierism". Dar cit 

râu poate sâ aducâ ambiția cuiva de o reuși pinâ acolo unde
1 îl duc puterile și talentul ? Cu ce ne deranjează pe noi. cei

lalți să admitem pentru demonstrație — mai fără ambiție, 
moi împăcați sau pur și simplu puturoși, câ băiatul cu care 
om stât In aceeași bancă la școală și l-am ajutat sâ-și facă

1 temele la matematică, și-a regăsit peste ani dorința de a 
reuși in viață, și chiar a reușit ? „Să fim chiar așa, toți o 
apă și un pămînt“, să-l prindem de guler pe îndrăznețul care 
a grăbit pasul nu e o socoteală de oameni care vor și tre
buie sâ trăiască mai bine și sâ fie mai fericiți. De ce să ne 
prefacem, prinși de alte treburi, cînd tinârul de lingă noi dă 
dovezi cinstite că i se cuvin noi drepturi ? Sau de ce să ne 
subțiem privirea pînă la frică și indirjire cind omul, de !a 
care totuși nu mai așteptăm nimic, a devenit un specialist 
ce-și pretinde neîntîrziat recunoașterea ? Egalitatea e bună

( fi necesară, neîndoielnic, vorbim mult și firesc despre etică

și echitate dar mulți devin subit opaci și principiali cind 
trebuie sâ se dea de o parte ca sâ-i facă loc ir/ sus celui care 
a fost omor de vreme in rînd cu ei. Iar atunci cînd o fac, cum 
s-a intimplat cu tinârul inginer, sâ continue sâ pâcâtuiascâ 
cu trufia ridiculâ câ uneori, cu voia lor, se poate și așa. 
De fapt ce ne interesează sau de ce avem trebuință ? De 
mediocritate justă sau de oameni care sâ se dăruie pentru 
binele tuturor ? II iubim și-l stimăm mai mult pe vorbărețul 
din ședințe sau pe tăcutul care-și vede de treabă la planșeta 
sau la strungul lui ? Etc. E de prisos să numesc alternativa, 
importantă mi se pare nevoia de a revitaliza ideea de ca
rieră, de am care nu precupețește nimic, care zi și noapte 
trăiește cu gindul că trebuie să facă mereu mai mult și me
reu mai bine pentru sine și pentru ceilalți, a izola ideea de 
carieră de ideea colectivității mi se pare azi un nonsens. 
Un inginer care „a făcut carieră4' sau vrea „sâ facă carieră" 
este limpede și la mintea oricui că valorează, practic, 

ori mai mult decît un inginer care are 
sau așteaptă „sâ facă vechime" pentru a 
ca funcție și salariu. Exemplele se pot 

ideea de carieră, 
cu coatele sau prin perfidă lingușire, ros-

de cîteva 
„vechime" 
promova 
înmulți. Se înțelege, nu pledez pentru 
afirmată 
tul nostru, al celor din apropiere, este tocmai de a urmări 
cu grijă și încredere numai acele ambiții născute în carac
tere integre, în oameni cărora le putem dărui speranța noas
tră de reușită. Dar nu pledez nici pentru o prea îndelungată 
circumspecție. Fiindcă ideea de carieră și ideea de colecti
vitate alăturate firesc și la timp nu poate sâ nu dea roade 
bogate. Asta mă și obligă de fapt să cred câ tinârul inginer 
de pe marele șantier va face în cele din urmă carieră.

(Urmare din pag. I)

minte de cărbune și de revolu
ția tehnico-științificâ contem
porană de a deschide exploa
tări de cărbune la zi cu capa
cități mari de producție, pre
cum și de a construi centrale 
termoelectrice cu capacități de 
1 000—1 800 MW, ne permite să 
obținem un preț de cost al e- 
nergiei electrice mult mai redus 
față de situația din trecut. De 
asemenea, și aceasta nu in ul
timul rind. pe această cale se 
asigură utilizarea superioară a 
hidrocarburilor, care, prin chi
mizare. se valorifică de 10 
pînă la 40 de ori mai bine in 
comparație cu arderea lor în 
termocentrale. în aceste con
diții, politica energetică a fost 
orientată spre folosirea pe sca
ră cît mai largă a cărbunilor ?i 
economisirea hidrocarburilor, in 
vederea folosirii lor ca materie 
primă în industrie.

Ne preocupă, de asemenea, 
identificarea și punerea în va
loare a noi rezerve de cărbuni 
cocsificabil. atît de necesar in
dustriei. De altfel, dacă în 1938 
abia 3 la sută din producția de 
cărbune a țării era destinată 
cocsificării, acum acest procent 
s-a ridicat în jur de 15 la sută.

La minereurile de fier efortu
rile depuse pentru punerea în 
evidență a noi rezerve pentru 
dezvoltarea capacităților de 
producție au făcut posibilă o 
creștere a extracției de la 0.1 
milioane tone în 1938 la 3.2 mi
lioane tone acum Pentru vii
tor, producția se va menține 
aproximativ la acest nivel.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată sectorului minereurilor 
neferoase. Prin lucrările geolo
gice efectuate, a sporit mult vo
lumul de rezerve industriale, 
iar extracția a crescut în ulti
mele două decenii de circa 10 
ori, la minereurile cuprifere 
creșterea înregistrată fiind de 
88 de ori. Rezervele existente 
fac posibilă o dezvoltare a pro
ducției și în viitor. în mod spe
cial la minereurile de cupru.

Tara noastră dispune de 240 
de masive de sare, din care nu
mai în 6 masive a fost stabi
lită o rezervă de peste 6 mi
liarde de tone. Pentru dezvol
tarea industriei de produse clo-

— l-am receptat zilele acestea și 
Bihor.

Faptele tinerilor bihoreni confirmă:
ECOU AMPLIFICAT,
EFICIENȚĂ SPORITĂ

mul fierului vechi. Dar tinerii 
n-au fost de acord. Motorul pu
tea fi recondiționat în sprijinul 
cooperatorilor. Iar această acti
vitate s-au angajat s-o reali
zeze ei : sudorul Petre Radu
lescu, care în timpul lui liber 
a făcut și pe mecanicul și pe 
lăcătușul; turnătorul Gheorghe 
Pantea, care din pistoane vechi, 
retopite, a dat formă roțilo^ 
pentru curelele trapezoidale de 
acționare a pompei ; strungarul 
Gheorghe Popa, care s-a între
cut pe sine in operații de a- 
iustare și finisare ; Viorel Her- 
laș, Tiberiu Adam. Vasile Breb 
— toți sub îndrumarea maistru
lui Mircea Nica, din mina că
rora a ieșit un motor nou. a- 
daptat nevoilor în zootehnie — 
și care acum, la întrebarea re
porterului, răspund cu modestie 
că nu și-au făcut decît datoria. 
Costul lui ? Cu prețul muncii 
uteciștilor din S.M.A. — numai 
9 000 lei In exploatare ? — la 
trei zile, trei lei. Totodată, ți- 
nînd cont de puterea motoru
lui și de faptul că apa este îm
pinsă de la 2 km. distanță, ti- 

rosodice, pentru alte utilizări, 
precum și pentru export, ex
tracția sării a crescut de la 0.4 
milioane tone în 1938 la 2.9 mi
lioane tone, iar pentru anul 
1975 se prevede o producție de 
4,9 milioane tone.

— Accentuata dezvoltare a 
industriei miniere din România, 
implică, desigur, o intensă acti
vitate de cercetare și concep
ție Vă rugăm să ilustrați prin 
cîteva exemple rezultatele ob
ținute in această direcție.

— Activitatea de studii, cer
cetare și proiectare se desfă
șoară atît în institutele centrale 
din București și la Stația de 
cercetări pentru securitatea mi

TINERILOR, 
LARGI POSIBILITĂȚI 

III AFIRMARE
nieră din Petroșani, cît și în ca
drul celor șase institute și cen
tre științifice de pe lingă cen
tralele industriale miniere. Și 
aceasta nu este totul. La nive
lul fiecărei unități și exploatări 
miniere, specialiștii noștri des
fășoară o susținută activitate 
științifică. Activitatea de cer
cetare geologică se desfășoară 
în 20 de întreprinderi, din care 
9 pentru substanțe solide și 11 
pentru hidrocarburi, precum și 
în două institute — Institutul 
Geologic și Institutul de Geo
fizică Aplicată.

Este semnificativ să relev cî
teva dintre rezultatele obținute 
de specialiștii noștri. După cum 
probabil este cunoscut, condi
țiile geologjco-miniere de ex
ploatare a cărbunelui în țara 
noastră prezintă dificultăți în 
generalizarea abatajelor cu 
front lung și a tăierii cu com-

de 
Și 
se

nerii mecanizatori propun coo
perativei montarea pe conduc
te a unor aspersoare capabile 
să asigure irigarea a cel puțin 
5 ha. teren agricol. Partea 
muncă calificată necesară 
pentru această amenajare 
angajează s-o facă tot ei.

Dar rezultatul colaborării 
cooperatorii din Cărăndeni 

cu 
nu

Petre Rădulescu, Gheorghe Popa și Viorel Herlaș, trei.dintre tinerii 
mecanizatori care au transformat tractorul supus casării în agregat 
pentru alimentarea cu apă a sectorului zootehnic din Cărăndeni

este unicul pentru care tinerii 
mecanizatori de la S.M.A. Sin- 
martin sînt îndreptățiți să pri
mească felicitări. Tot pe adresa 

bine și pluguri, ca și Ia extin
derea instalațiilor de mecani
zare complexă in abataje. Pe 
baza cercetărilor întreprinse, s-a 
elaborat un vast program de 
lucru care ne va permite ca in 
anul 1975 circa 70 la sută din 
extracție să fie dată de abata
jele cu front lung, susținute 
metalic, iar 31.5 la sută in aba
taje dotate cu combine si plu
guri.

O contribuție esențială și-a 
adus cercetarea și în domeniul 
valorificării minereurilor nefe
roase. Cu toate că zăcămintele 
au o dispersie mare, filoanele 
sînt subțiri și conținuturile re
lativ scăzute în elemente utile.

necesitățile tot mai mari de 
metale ale economiei naționale 
impun atragerea in circuitul 
economic de noi zăcăminte, cu 
conținuturi în metale tot mai 
scăzute. Aceste condiții au de
terminat aplicarea unor metode 
de exploatare cu productivități 
tot mai mari și în mod special, 
de tehnologii noi și utilaje de 
preparare prin care să se obți
nă randamente de extracție cît 
mai ridicate. Astfel, in anul 
trecut circa 60 la sută din pro
ducția de minereuri s-a obținut 
prin metode de exploatare cu 
productivitate ridicată. Meto
dele moderne de exploatare și 
preparare elaborate recent ne 
vor permite să abordăm în cu- 
rînd punerea în valoare a unui 
zăcămînt de banatite cu un con
ținut scăzut de cupru (de num'ri 
0.28 la sută) la un preț echiva
lent sau foarte apropiat de pre
țurile internaționale.

lor sînt îndreptate cuvinte de , colaborări, a devenit faptă. Ba- 
—*a—---- i-a. ' zinul necesar — care urmează

ca zilele acestea să ia drumul 
cooperativei — a fost executat 
la un preț de circa 30 000 lei, 
față de aproape 100 000 Iei — 
la cît s-ar fi ridicat, fără con
tribuția voluntară a tinerilor 
din S.M.A,

— Credeți-mă. nu avem sufi
ciente cuvinte cu care să ne a- 
rătăm recunoștința pentru acest 
ajutor — ne spune tovarășul 
Traian Avram, președintele coo
perativei agricole din Mierlău. 
Vedeți, în cele două grajduri 
avem 200 de capete de vite. 
Introducerea mecanizată a apei 
înseamnă, pe lingă ușurarea 
muncii celor din zootehnie, o 
creștere a producției de lapte 
cu 30 la sută.

Am prezentat cititorului nu
mai cîteva aspecte receptate de 
reporter la fața locului. Iniția
tiva, însă, capătă în județul Bi
hor o tot mai largă extindere.. - 
Am consemnat, astfel, dintr-o 
convorbire cu tovarășul loan 
Vulturar, primul secretar al 
Comitetului județean U.T.C., 
colaborarea strînsâ care s-a 
stabilit între organizația U.T.C. 
de la C.A.P. Sălacea și cea de 
la S.M.A. Valea Iui Mihai ; 
C.A.P. Homorog și S.M.A. Cefa; 
C.A.P. Săcădat și S.M.A. Tileagd 
— pentru realizarea prin forțe 
proprii, cu cheltuieli minime, a 
introducerii mecanizate a apei 
în ferma zootehnică. In alte 
unități, lucrările cresc în di
versificare și complexitate. La 
Sălăcea, de pildă, se va meca- 
niza și o bucătărie furajeră ; la 
C.A.P. Batăr se va introduce 
mulsul mecanizat: cooperatorii 
din Diosig au hotărît încăl
zirea mecanică a maternității 
de porcine. Toate aceste lu
crări sînt efectuate în colabo
rare cu tinerii mecanizatori, a 
căror adeziune la inițiativă în
trunește aprecieri dintre cele 
mai alese. în același timp, am 
mai reținut din discuția cu to
varășul prim secretar, preocu
parea comitetului județean 
U.T.C. de a insista mai mult 
decît pînă acum asupra laturii 
educative a inițiativei, de a 
face din această colaborare un 
eficient prilej de educație co
munistă a tineretului din județ.

mulțumire și din partea coope
ratorilor din Mierlău. Pentru 
introducerea mecanizată a apei 
în ferma zootehnică, aici era 
nevoie de un bazin de două 
tone, suspendat pe un suport la 
10 m. înălțime. Și deși nu mai 
realizaseră asemenea lucrări 
pînă acum, tinerii mecanizatori

— conștienți de valoarea aju
torului pe care-1 pot da — s-au 
angajat s-o facă. Iar angaja
mentul, ca și în cazul primei

în sfirșit. prin eforturile spe
cialiștilor noștri, s-a dezvoltat 
in ultimii ani un sector nou al 
industriei miniere din țara 
noastră — cel al substanțelor 
nemetalifere. Valorificăm as
tăzi 17 substanțe nemetalifere, 
pentru necesitățile industriei 
metalurgice, electrotehnice, chi- 
mico-farmaceutice. petroliere, 
ceramică și sticlă. alimentară 
etc.. preCum și pentru export. 
Producția acestui sector a cres
cut de 43 de ori în ultimele 
două decenii, iar pentru anul 
1975 se prevede o creștere de 
73 la sută in comparație cu 
1970.

Aș vrea să subliniez aici fap
tul că în ultimii ani România 
s-a afirmat tot mai mult pe 
piața mondială și ca un expor
tator de instalații. utilaje si 
tehnologii miniere de mare 
performanță.

— Care sînt, tovarășe minis
tru, preocupările Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geolo
giei pentru pregătirea cadrelor 
necesare și pentru ridicarea ca
lificării acestora ?

— în prezent. în cele aproape 
200 de mine, stații de prepa
rare, schele petrolifere, uzine 
mecanice, unități de cercetare și 
proiectare își desfășoară acti
vitatea 270 000 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și specialiști 
cu studii superioare.

Pentru pregătirea personalu
lui tehnic mediu și a celui 
muncitoresc, industria extrac
tivă are organizata o rețea de 
învățămînt formată din 14 licee 
industriale. 13 grupuri școlare 
și mai multe școli profesionale.

O preocupare constantă a mi
nisterului nostru o constituie 
ridicarea continuă a calificării 
cadrelor. Au fost organizate la 
nivelul tuturor unităților mi
nisterului cursuri de speciali
zare și reciclare, a căror tema
tică este elaborată în concor
danță cu mutațiile intervenite 
în ultimii, ani în industria mi
nieră. diferențiat, pentru toate 
categoriile de salariați. Aceste 
cursuri sînt absolvite anual de 
circa 42 000 de muncitori, de 
11 500 cadre tehnice cu pregă
tire medie și de 4 000 specialiști 
cu pregătire superioară. La 
sfîrșitul actualului cincinal toți 
salariații ministerului nostru 
vor fi fost cuprinși în una sau 
alta dintre formele de perfec
ționare și ridicare a calificării.

I. ANDRETTA

(Urmare din pag. I)

— Păi, este vorba că pro
dusele pe care le fabricăm se 
realizează printr-un proces 
tehnologic de înalt nivel teh
nic, că lucrăm la mașini foar
te modeme și care costă foar
te scump, că este nevoie, mai 
ales la noi, tinerii, de o bună 
pregătire profesională pentru 
a face față cerințelor.

— Cum se traduc ele m 
planul dumitale de muncă, ca 
secretar U.T.C. P

— Uite, de pildă, conduce
rea uzinei a adresat un apel 
la toți lucrătorii, bineînțeles 
si organizațiilor U.T.C., să 
facă tot ce pot pentru a par
ticipa la eforturile de raționa
lizare a producției. Ne-am 
sfătuit în organizație să nu 
stăm cu brațele în sin, să ne 
angajăm cu toții la treaba a- 
ceasta. Astăzi avem printre 
tineri cîțiva care au făcut a- 
semenea propuneri, bine a- 
preciate.

UN TOVARĂȘ;

UN PRIETEN —

SECRETARUL

U. T. C.

Apoi, în sectorul turbo- 
agregate sînt vreo sută de ti
neri care sînt ajutați de ute- 
ciști la învățarea meseriei. 
Eu personal mă ocup de șase 
tineri care învață acum mese
ria.

Vă spuneam că folosim uti
laje foarte scumpe. Este un 
motiv în plus să le îngrijim, 
să creăm condițiile funcționă
rii lor cu maximum de ran
dament pe o perioadă cît mai 
îndelungată. In privința asta 
procedăm simplu. Atunci cînd 
vine momentul curățirii mași
nilor, eu o aranjez pe a mea, 
așa, cum scrie la carte, le-o 
arăt celorlalți și le cer să facă 
la fel.

N-aș vrea să uit că la noi 
se obișnuiește ca, ori de cite 
ori se ivește în producție vreo 
operație mai complicată, care 
le creează greutăți unora, să 
se țină la locurile de muncă 
demonstrații practice cu ope
rația respectivă. Desigur că 
facem aceasta noi tinerii, în
tre noi. Nu o dată și eu m-am 
găsit în rolul celui care a fă
cut asemenea demonstrații.

— Ce crezi despre condiția 
de care depinde succesul ac
tivității dumitale de secretar 
U.T.C. P

— E simplu I Cînd le spun 
tinerilor că trebuie să între
prindem ceva anume, mai în- 
tîi le arăt eu cum se face 
treaba. Nu rămîne decît ca 
ei să mă urmeze. N-aș zice că 
m-au lăsat să-i aștept.

Nu este deloc întîmplă- 
tor că tinerilor din sec
torul turboagregate nu li se 
spune niciodată „fii discipli
nat, ai grijă de mașina la 
care lucrezi, respectă-ți mun
ca...'*, ci doar „fă în așa fel, 
incit să semeni cu Vasile Nt- 
chifor“. Este suficient atît, 
toți știu ce înseamnă asta: 
numele secretarului U. T. C. 

condensează toate acele cali
tăți pretinse oricărui tînăr.



0 elpest elhoîa
Congresul Tineretului

Comunist din Chile
ROMÂNIA

LA TIRGURI
Salutul conducătorului delegației U.T.C.

Conferința de la Paris
în problema

Fferra

Vietnamului

a Kremikovți pul
sează inima side
rurgiei bulgare. A- 
nual, aproape două 
milioane tone de 
oțel se plămădesc 

vetrele cu foc nestins aprinse 
anii din urmă. In fiecare zi 
realizează aici producția de 

an al Bulgariei

SANTIAGO DE CHILE 7.. — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : Luînd cu
vîntul în cadrul lucrărilor celui 
de-al VII-lea Congres al Orga
nizației Tineretului Comunist din 
Chile, conducătorul delegației 
Uniunii Tineretului Comunist 
din România, Nicolae Miltiade 
Boborodea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., a transmis sa
lutul frățesc și revoluționar a- 
dresat Congresului de întregul 
tineret al României socialiste.

„Folosim acest prilej pentru a 
adresa Organizației frățești a 
Tineretului Comunist din Chile, 
care împlinește 20 de ani de e- 
xisțența rodnică, cordiale feli
citări și urări pentru succese 
tot mai mari în educarea co
munistă a tinerei generații, în 
mobilizarea acesteia la înfăptui
rea programului de transfor
mări revoluționare al guver
nului Unității Populare, a spils 
vorbitorul. Poporul și tineretul 

, chilian au sărbătorit,’ într-o at
mosferă de avînt și înflăcărare 
revoluționară, împlinirea a. doi 
ani de la victoria în alegeri a 
Unității Populare. Ei și-au ex
primat adeziunea / .
nemărginit pentru guvernul U- 
nițății Populare, în fruqte cu

și ’ sprijinul

președintele Salvador Allende, 
hotărî rea lor fermă de a conti
nua lupta pentru consolidarea și 
aprofundarea ‘ 
revoluționare, 
unității

transformărilor 
pentru triumful 

poporului chilian 
lupta împotriva planurilor 
perialiste și reacțiunii.

Vorbitorul a înfățișat, 
continuare, participanților 
congres, preocupările U.T.C. din 
România, pentru educarea co
munistă a tinerei generații, ho- 
tărîrea tineretului nostru de a 
fi în primele rînduri ale con
structorilor societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

El a exprimai, de asemenea, 
înalta apreciere pe care tinere
tul din România o dă procese
lor progresiste și transformări
lor înnoitoare de pe continen
tul latino-american. participării 
tineretului la aceste transfor
mări.

In încheiere, conducătorul 
delegației noastre a urai succes 
deplin lucrărilor congresului, 
tineretului comunist din Chile 
în lupta pentru înfăptuirea pro
gramului de transformări revo
luționare al Unității Populare, 
pentru zădărnicirea acțiunilor 
reacriunii interne și ale impe
rialismului.

în 
im-

în 
la

încheierea sesiunii Comitetului
pentru dezarmare

La 7 septembrie s-au încheiat la 
Geneva lucrările . pe anul în curs 
ale Comitetului pentru dezarmare, 
care, după cum se știe, s-au des
fășurat în două sesiuni: 29 februa
rie—,27 aprilie și 21 'iunie—7 septem
brie. Pe ordinea de zi a lucrărilor 
Comitetului s-au aflat, printre al
tele, probleme privind încetarea 
cursei înarmărilor nucleare, și dez
armarea nucleară, dezarmarea ge
nerală și totală. De asemenea, co
mitetul a avut sarcina de a lua' în 
considerare recomandările cuprin
se în rezoluțiile adoptate la cea 
de-a 26 sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. O privire de ansam
blu asupra lucrărilor din 1972 ale 
Comitetului pentru dezarmare re
levă concluzia, evidențiată de mul
te state membre ale comitetului, că 
problemele prioritare ?jle dezarmă
rii nucleare — interzicerea folosi
rii armelor nucleare. încetarea pro
ducerii acestor arme, distrugerea 
stocurilor existente și a mijloace
lor de transportare la țintă — nu 
și-au găsit nici în acest an locul 
central și ponderea ce li se cuvine 
în cadrul tratativelor.

Lipsa de progres a tratativelor 
de .dezarmare a determinat ca in 
acest an criticile la adresa activi
tății generale a comitetului și a 

.rezultatelor obținute să fie mai 
mari ea în trecut — lucru ilustrat 
si de declarațiile unor state cu 
prilejul aniversării — in primă
vara acestui an — a 10 ani de la 
ci ea rea comitetului. Este simpto- 
nsiatie și faptul câ, pornind de la

situația actuală a negocierilor, un 
mare număr de state au Serat — 
pentru prima ,data în mod explicit 
— reorganizarea foruTai de nego
cieri, îmbunătățirea structurii, pro
cedurilor și metodelor sale de lu- 

‘ cru, în scopul adaptării lui la rea
litățile lumii contemporane și mă
ririi eficienței tratativelor. O dez
batere amplă ,a fost angajată și pe 
tema conferinței mondiale de dez
armare.

Țara noastră, membră a Comi
tetului de la Geneva de la fonda
rea lui, a participat activ și in 
aces-t an la tratativele de dezarma
re. Delegația română a reafirmat 
în comitet poziția fermă și con
secventă a României în favoarea 
dezarmării, a cerut'cu tărie ca in 
centrul tratativelor de dezarmare 
să fie plasate .problemele arzătoa
re. fundamentale ale dezarmării — 
interzicerea și distrugerea armelor 
nucleare, dezarmarea generală, 
măsuri colaterale efective. La 3 
august a.c. reprezentantul român 
in comitet a prezentat pe larg con
cepția și vederile țării noastre în 
domeniul dezarmării, în lumina te
zelor și propunerilor, de o mare 
însemnătate principială și practi
că. formulate în' raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu ia Confe
rința' Națională a P.C.R. Se cuvi
ne ’menționat faptul câ in raportul 
iinal al comitetului, adoptat la 7 
septembrie, către Adunarea Gene
rală ă O.N.U. — sint reflectate p* 
larg contribuția si propunerile ță
rii noastre Ia tratativele de dezar
mare din acest an.

INTERNATIONALE
La Zagreb a fost inaugu

rată, joi, în incinta expoziției 
permanente din capitala Re
publicii Socialiste Croația, 
noua ediție a tradiționalului 
Tîrg de toamnă. Tîrgul a 
fost deschis de președintele 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, losip Broz 
Tito.

După festivitatea de des
chidere, președintele losip 
Broz Tito, ceilalți conducă
tori de partid și de stat iu
goslavi au vizitat expoziția. 
La pavilionul României, pre
ședintele losip Broz Tito, 
celelalte personalități oficia
le iugoslave, au examinat 
îndeaproape exponatele, in- 
teresîndu-se de întreprinde
rile care au realizat unele 
din aceste produse și I au 
apreciat în mod deosebit 
obiectele prezentate la stan
durile românești.

președintele Republicii A- 
ustria, Franz Jonas, a vizi
tat joi pavilionul României 
din cadrul Tîrgului interna
țional de toamnă de la Vie- 
na. Prezentate original și a- 
trăgător. exponatele ilustrea
ză în mod sugestiv succese
le ecopomiei țării noastre în 
plină dezvoltare.

Tntîmpinat de ambasadorul 
României la Viena, Dumitru 
Aninoiu, și de șeful agenției 
economice, Nicolae Dumi
trescu. președintele Jonas 
s-a oprit cu interes la prin
cipalele standuri ale pavilio
nului, refriarcind mașinile 
noi expuse de țara noastră 
Ia actuala ediție a tirgului, 
precum și calitatea produse
lor industriei chimice. El a 
evidențiat. de asemenea, 
participarea sporită a Româ
niei cu produse noi. tot mai 
interesante, la edițiile Tîr-r 
gului de la Viena. La stan
durile cu obiecte de artiza
nat. oaspetele și-a exprimat 
admirația față de bogăția și 
fantezia creației populare.

Luînd cuvîntul la cea de-a 
158-a ședință plenară a Confe
rinței de la Paris în problema 
Vietnamului, conducătorul . de
legației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh, a subliniat că S.U.A. 
continuă să torpileze convorbi
rile serioase pentru reglemen
tarea pașnică a problemei viet
nameze, arătînd astfel deschis 
năzuința lor de a continua po
litica de „vietnamizare" a răz
boiului.

Nguyen Thi Binh a relevat câ 
planul american de „vietnami
zare" suferă eșec. S.U.A. nu au 
izbutit să-și atingă nici unul 
din scopurile prevăzute de a- 
cest plan. Armata saigoneză a 
suferit pierderi grele și și-a do
vedit deplina incapacitate de a 
continua războiul fără un spri
jin larg din partea aviației și 
flotei S.U.A. Regimul Thieu se 
află într-o izolare tot mai mare, 
în aceste condiții, S.U.A. trebuie 
să-și revizuiască politica pen- 

^tru a permite convorbirilor de 
la Paris să iasă din impas.

Adjunctul șefului delegației 
R. D. Vietnam. Nguyen Minh 
Vy, a condamnat cu fermitate 
escaladarea războiului aerian 
al S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam, minarea și blocada portu
rilor ei, bombardamentele ma
sive asupra regiunilor dens 
populate, sistemelor de diguri și 
irigații. Pentru a-și lărgi și mai 
mult agresiunea, a declara: 
Nguyen Minh Vy, S.U.A. au a- 
runcat în luptă jumătate din 
bombardierele lor ,.B-52“. două 
treimi din aparatele 
tactice șj din navele 
șaptea, jumătate din 
port-a\ ioanelor.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat că singura cale spre re
glementare pașnică a proble
mei vietnameze este cea a con
vorbirilor serioase la Conferin
ța de la Paris. Dacă Adminis
trația S.U.A. ar fi răspuns la 
propunerile noastre, pacea în

Vietnam ar fi putut fi deja re
stabilită, ’’ ’ 
tontul R.

a declarat reprezen- 
D. Vietnam.

agenției FRANCEPotrivit 
PRESSE. comandamentul arma
tei saigoneze a confirmat, joi. 
știrile din ziua precedentă recu- 
noscind că. intr-adevăr, trupe
le sale au evacuat Colina 211. 
poziție defensivă, situată la 20 
km sud de orașul Que Son. 
(..Colina 211“ este una din po
zițiile cheie ale văii Que Son. 
fiind situată la 40 kilometri de 
marea bază aeriană de la Da 
Nang). O altă bază saigoneză 
— Ross — continuă să se afle 
in miinile patrioților. in pofida 
unei tentative de contraatac 
inamice.

Ministrul de

externe polonez 

despre securitatea

europeana

aviației 
flotei a 

efectivul

Mișcarea grevistă din Italia
După greva generală a celor 

200 000 de muncitori feroviari 
din Italia, ce a avut loc marți, 
o nouă importantă categorie de 
oameni ai muncii declanșează 
bătălia pentru înnoirea contrac
tului colectiv și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de ' *
este vorba de 300 000 de mun
citori din 
sectoarele 
clarat ieri 
24 de ore.

Intr-un articol publicat in 
revista sovietică ..MEJDU- 
NARODNAIA JIZNN Ștefan 
Olszowski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone, 
subliniază că Polonia își 
pune mari speranțe într-o 
conferință de securitate eu
ropeană. „nu numai pentru 
că aceasta va deschide ca
lea spre ,o nouă destindere, 
dar și pentru câ înfăptuirea 
ei va însemna începutul 
unei noi etape in dezvolta
rea Europei — crearea unui 
sistem de securitate colecti
vă-. O asemenea conferință, 
a adăugat Olszowski. ar pu
tea juca un rol important în 
dezvoltarea colaborării euro
pene in domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, 
precum și în ce privește 
protecția mediului. El a 
menționat că nimic nu tre
buie să împiedice trecerea, 
fără tergiversări, la consul
tări multilaterale la Helsinki 
in scopul stabilirii datei, lo
cului și ordinii de zi a con-

:rai

industria chim*că și 
înrudite care au de- 
o grevă naționala de 
Principalele revendi

cări ale greviștilor pre\*âd. in-

200 de milioane
de „arme particulare"

• Arsenalul micului James < Originala investigație
a unui publicist american • Frîna se numește N.R.A

John Kelly, redactor la WASHINGTON FOST și autor a nu* 
meroase comentarii și reportaje privind viața internă din S.U.A., 
a dorit sâ vadă „pe viu" cum stau lucrurile cu vinzârile de 
arme de foc în Statele Unite după cele două modificări aduse 
legislației în materie in ultimul 
gazin specializat care i*a ieșit 
plus and Arms" din New York

deceniu. A intrat în primul ma
in cale, firma „Kaufmann Sur- 
și...

„Restricțiile votate de Congres 
- constata Kelly - sînt ceva în 
genul faimosului plasture aplicat 
pe un picior de lemn. Nimic nu 
împiedică să primești prin poștă 
in interiorul statului federal unde 
trăiești, ori cite arme de foc. E 
aproape tot așa de simplu ca 
și cumpărarea unui coș cu flori. 
Și, in afară de aceasta, se mai 
ridică o întrebare : vom putea 

_____ ____pune capăt crimei dacă nu vom
pectivă), urmînd a fi expediate • desființa marele arsenal existent 

.. j_ astâzi în casele americane ?".
Această din urmă întrebare e 

mai puțin retorică decît pare la ■ 
prima vedere. Citeva date publi
cate în diferite documente ofi
ciale indică o situație care justi
fică întrebarea lui John Kelly.

e Actualmente există în mii
nile persoanelor particulare din 
S.U.A. 200 milioane arme de foc 
(„Numai la Los Angeles - rele
va recent senatorul Javits - 
există de două ori mai multe 
puști și carabine la persoane 
particulare decit au trei divizii 
regulate ale infanteriei ameri
cane").

• Cele circa o sută de firme 
care se ocupă cu vinzarea de 
arme de foc in statul Massachu
setts au livrat in 1971 arme cu 
care s-ar putea echipa perfect 
o armată de 40 000 de oameni. 
Numai cu prilejul unei descin
deri legate de o afacere cu stu
pefiante, la domiciliul unei sin
gure familii (Tharensen) s-au gă
sit aproape trei sute dp arme 
ușoare și munițiile respective.

se

După numai o jumătate de 
oră el a perfectat cu acte in 
regulă : •

1) o tranzacție de principiu 
prin care firma sus-amintită
angajează să-i livreze oricînd, 
contra cost, 100 de carabine și 
20 000 de gloanțe ;

2) o comandă concretă, achi
tată anticipat, constînd din o 
carabină, o pușcă cu lunetă și 
două pistoale (cu muniția res-

în termen de cel mult 36 de 
ore pe adresa numitului James 
D. Kelly.

Nimeni nu l-a întrebat pe pu
blicistul în investigație ce va 
face cu cele 100 de carabine. 
Restricțiile nu privesc interzice
rea și nici măcar înregistrarea 
vînzărilor de arme, ci doar ex
pedierea prin poștă a armelor 
de foc către cetățenii altui stat 
federal decit cel pe teritoriul 
căruia funcționează firma fur
nizoare. Nimeni nu l-a întrebat 
ce vîrstă are cel ce urma să pri
mească armele a căror valoare 
a fost achitată (in cazul de față 
James D. Kelly nu e altul decit... 
nepotul, in vîrstă de un an și 
sase luni, al ziaristului de Ic 
WASHINGTON POST^ și care 
s-a văzut dintr-o dată proprie
tarul unui veritabil arsenal com
pus din patru arme de foc)\ Re
stricțiile introduse, in vigoare, 
privesc numai vînzarea de arme 
persoanelor sub 21 de ani, dar 
un major 
oricînd o 
nume.

• De Io începutul acestui se
col au murit mai multi ameri
cani ca urmare a împușcături
lor cu „arme particulare" decit 
in războaie (800 000 față de 
650 000 căzuți pe fronturi). Nu
mai anul trecut, 16 500 ameri
cani au fost uciși și aproape 
80 000 răniți ca urmare a folo
sirii „armelor de foc particu
lare".

De ce dăinuie asemenea si
tuație ? De ce, în ciuda unor a- 
semenea tragedii naționale, ca 
asasinarea lui John Kennedy, 
Luther King, Robert Kennedy, le
gea americană nu lichidează 
sinistrul arsenal ? „Interese foar
te puternice - observă John 
Kelly în WASHINGTON POST 
se opun unor soluții radicale". 
Una din cele mai influente „or
ganizații civilfe" Existente actual
mente în S.U.A. este faimoasa 
..N'ational Riffle Association" 
(N.R.A.), denumită în presă și 
„liga amicilor armelor de foc". 
In rindurile ei activează nu mai 
puțin de 60 de congresmeni. Ea 
cuprinde un consiliu de 182 re- 
numiți juriști care se ocupă ac
tiv cu combaterea oricărei legi 
care ar îngrădi serios vînzarea 
armelor. în spatele acestei or
ganizații care, bineînțeles, face 
o intensă propagandă pentru 
lărgirea rîndurilor deținătorilor 
de arme de foc stau firmele pro
ducătoare de asemenea arme. 
Firme care cîștigă anual din 
vînzarea pe „piața particularo" 
americană 
de dolari.

xre altoie, măsuri eflcienîe îm
potriva concedierilor, a șoma
jului și împotriva creșterii ver
tiginoase a prețurilor, mai ales 
la produsele de primă necesita
te. în legătură cu fenomenul 
creșterii costului vieții și al 
sporirii numărului șomerilor, 
miercuri a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri, care — 
subliniind urgența adoptării de 
măsuri eficiente pentru oprirea 
cursei prețurilor, a stabilit sâ 
se întrunească din nou. in cu- 
rind. in scopul promovării mă
surilor ce se impun. Primul mi
nistru Andreotti s-a intîlnit, de 
asemenea, cu conducerea fede
rației ceior trei centrale sindi
cale pentru a examina aspecte
le cele mai acute ale actualei 
situații economice și sociale.

Joi. presa italiană a publicat 
ultimele date ale institutului ele 
statistică privind creșterea pre
țurilor semnalind. totodată că. 
in primele șase luni ale anului 
curent, numai in regiunea Lom
bardia au fost concediați circa 
50 000 de oameni ai muncii, iar 
numeroși alții sint amenințați 
de aceeași perspectivă.

Bătălia de pe ..frontul mun
cii- din Italia va cunoaște in 
următoarele zile acțiuni ale ce
lor 1 200 000 de muncitori din 
construcții, ale celor din indus
tria cimentului (40 000). din in
dustria zahărului (24 000). <
trebuie să-și reînnoiască < 
tractele colective expirate, 
asemenea, pentru zilele 
12—15 septembrie se prevăd 
greve cu caracter zonal ale 
lor 200 000 de feroviari, in 
că guvernul nu va relua trata
tivele pentru satisfacerea pre
vederilor „platformei revendi
cative" a sindicatelor.

Contacte intre cele
două state yemenite

După cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE^,la A^n, s-a 
anunțat oficial că între șefii de 
stat și de guverne ai Republicii 
Democratice Populare a Yeme
nului și Republicii Arabe Ye
men a avut loc. recent,- 
schimb de mesaje 
relațiilor dintre cele

Agenția FRANCE 
subliniază că acesta 
mul contact stabilit 
ducătorii din R.D.P. a Yemenu
lui și Republica Arabă Yemen 
după tensiunea survenită în re
lațiile dintre cele două țări, la 
începutul 
închiderea 
ele.»

un
consacrate 
două țâri. 

PRESSE 
este pri- 

între con-

acestui an, și după 
frontierelor’ dintre

Noi

la
incidente

la

poate, practic, lansa 
comandă pe orice

aproape un miliard 
„Aici văd eu frîna 

în lichidarea arsena- 
John
WA-

cea mare
lului crimei" — exclamă 
Kelly în coloanele lui 
SHINGTON POST. Și el,
după cite ne dăm seama, o ve
dere pătrunzătoare.

are

EM. RUCAR

care 
con- 

De 
de 

i noi 
; ce- 

caz

incidente au avut loc 
Belfast, in noaptea de miercuri 
spre joi, între forțele de ordine 
și grupuri de extremiști protes
tanți din rîndul populației ci
vile. In momentul în care un 
civil neidentificat încerca să 
incendieze un autobuz în cartie
rul Crumlin Road, militarii for
țelor de ordine au încercat să-1 
oprească cu focuri de armă. A- 
ceștia au fost asaltați, la rîndul 
lor, de mai multe zeci de mem
bri ai organizației extremiste 
Asociația pentru apărarea fi
șierului. în cursul incidentelor 
violente care au avut loc, au 
fost grav rănite patru persoane 
— un militar și trei civili.

în 
în 
se 
oțel dintr-un__
de acum trei decenii. Furnaliș- 
tii, cei de la turnătorii și la
minoare, laboranții și macara
giii, cu mici excepții, sînt tineri. 
Calitatea și diversitatea oțelu
rilor, indicele ridicat de utili
zare a capacităților de produc
ție reflectă omogenitatea profe
sională a colectivului, cota înal
tă a personalității și ambiția 
autodepășirii. Lozinca — pro
gram după care se lucrează este 
„astăzi mai mult și mai bine 
decit ieri, miine realizări supe
rioare celor obținute astăzi". Și 
oțelul bulgăresc este exportat 
— 98 la sută modelat în com
plexe mașini și aparate — în a-, 
proape o sută de țări ale lumii. 
Panoul de onoare al muncii cu
prinde numele unor schimburi 
întregi de tineri — de la in
trarea în producție a combina
tului. autori a peste o mie de 
inovații și raționalizări, parti
cipant nemijlociți la rezolvarea 
a mai bine de o sută de pro
bleme apărute în procesul de 
producție.

competență imensele retorte 
unde se plămădesc, anual, peste 
o jumătate de milion de tone 
îngrășăminte chimice. La Ruse, 
pescarii .și docherii au ridicat 
din temelii uzina de instalații 
electrice, unitate industrială de 
elită în care se produc 900 de 
sortimente exportate în 31 de 
țări ale lumii. Stanca Stoianova 
și Stefan Negulov conduc for
mații de „recordmeni" cunoscu
te în toată republica. Pe Valea 
Devniei oamenii au îmbinat ști
ințific piatra-, apa izvoarelor 
carstice și sarea, realizînd o 
sinteză de mare valoare pentru 
economia țării. A fost realizat 
aici un nucleu industrial cu- 
prinzînd fabrici de sodă calci
nată și de ciment, o termocen
trală și o uzină de reparații u- 
tilaj chimic. 72 la sută din forța 
de muncă activă a unei zone 
întinsă pe o mie de kilometri 
pătrați este angajată în sectoa
rele de producție ale acestor în
treprinderi.

alea Mariței, renu
mită altădată doar 
prin livezile și vi
ile sale, este astăzi 
coloana vertebra
lă a operei de

electrificare, infățișînd o im
presionantă salbă de termocen
trale. „Marița — Istoc — 1“ și 
„Marița — Istoc 2“ furnizează 
împreună șapte miliarde kilo- 
vați-orâ anual. Lor li se adau
gă de anul acesta, 
centrală „predată la cheie" de 
către constructori și care dis
pune de o putere instalată de 
800 M.W. împreună, cele două 
citadele ale electricității pro
duc, astăzi, numai în 5 zile în
treaga producție a Bulgariei a- 
nului 1939f ceea ce permite rea
lizarea unui indice superior de 
consum pe locuitor, diversifica
rea modalităților de consum. De 
aproape doi ani și jumătate în 
apropierea orașului Koslodiv, 
pe malul Dunării, se lucrează 
pe șantierul primei centrale nu- 
clearo-electrice. Patru mii de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri au transpus în viață cea 
mai mare parte a proiectelor. 
Aici s-a folosit prima dată be
tonul biologic în scopul evită
rii complete a efectelor radia
țiilor. Unde vor lucra oamenii, 
zidul din beton și oțel are gro
simea de doi metri și jumă
tate. In prima etapă se prevede 
construirea a patru turbo-gene- 
raloare a 220 Mw fiecare ur- 
mînd ca spre sfîrșitul acestui 
deceniu puterea instalată a cen
tralei să fie dublată. Se mon
tează agregatele 2_ ___ :__
totală de peste 30 de "mii de 
tone. “ - - - __ 2.2.Z
pentru obținerea de rezultate la 
un înalt nivel este competența 
constructorilor. A celor din bri
gada Eroului Muncii Socialiste, 
Boris Boiagiev. ca și a tineri
lor constituiți în formația con
dusă de Todor Todorov. Majo
ritatea s-au format aici ca me
seriași. Dintre țăranii de ieri, 
dintre crescătorii ide animale și 
legumicultorii care, prin școli 
sau direct pe șantiere au dobîn- 
dit o specializare nouă. Ei sînt 
constructorii uzinei și ai car
tierelor de locuit. Prin pricepe
rea. hărnicia și entuziasmul lor 
zestrea energeticii țării va spori 
cu aproape o treime.

o a treia

in greutate

Fără îndoială, decisivă

ășind pe făgașul • 
socialist, satul bul
gar oferă, de ase
menea, imaginea 
unor profunde 
schimbări. Peste o 

mii ’de
lucrează pămînturile 
lor agroindustriale.
zece case au tențelia 
anii din urmă.

tractoare 
complexe- 

Nouă din
ențelia turnată în 
i. Prin extinderea

rificare intensivă a condițiilor 
economice și naturale. In 1971, 
de pildă, la cele 15 600 de hec
tare am realizat o producție 
globală în valoare de 41 milioa
ne leva, venitul net fiind de 
șapte milioane. Sîntem 120 de 
specialiști, toți tineri ; dintre 
cei 810 mecanizatori, două tre
imi sînt membri ai organizației 
de tineret, iar la unitatea de 
industrializare a fructelor și le
gumelor lucrează numai tineri. 
S-au pregătit în cele 18 meserii 
ce se practică în complexul 
nostru, iar acum lucrează cu 
rezultate bune“. Dincolo de ci
frele sinteză constați că izvorul 
satisfacțiilor constă înainte de 
toate în racordarea producției 
la recente realizări ale științei 
și tehnicii în acest domeniu. 
Numai așa se explică produc
țiile de 100 de tone roșii la 
hectar. Roșiile timpurii produc 
cinci vagoane la hectar. Fie
care din cele 3 800 hectare de 
vie asigură mai mult de două
sprezece tone de struguri de 
bună calitate. Și aici, un ele
ment se cere subliniat : datorită 
mecanizării largi diversificată a 
lucrărilor, un om îngrijește zece 
hectare. Aproape nimic din 
producția unui an nu se pierde. 
Prin amenajări simple s-au pus 
la punct tehnologiile prelucră
rii legumelor și fructelor cu as
pect necomercial. în douăzeci și 
șase de sortimente sînt prelu
crate merele, perele, vișinele,

Roadele muncii
harnice

intemnări de GH. FECIORU

el care străbate 
Bulgaria poate să 
înregistreze schim
bările ce au avut 
loc în toate sec
toarele economiei.

Industrializarea, devenită di
recția principală a dezvoltării 
țării, a creat posibilitatea va
lorificării pe scară largă a re
surselor naționale, a extinde
rii cu precădere a unor ramuri 
ca metalurgia, construcția de 
mașini, industria chimică. Iar 
aceste „stele“ de primă mărime 
ale industriei, aprinse în toate 
zonele țării, au atras după sine 
schimbări profunde în structura 
ocupațiilor. Pescarii din Bur
gas și agricultorii Plevnei au 
deprins tainele chimiei, lucrînd 
astăzi cu randament superior în 
rafinăriile de petrol. Iar săte
nii din zonele Stara Zagora și 
Vrața au participat nu numai 
la înălțarea combinatelor chi
mice dar s-au și pregătit în 
meseriile necesare, stăpînind cu

irigațiilor, practic, nici un rîu 
nu mai ajunge să-și alăture a- 
pele Dunării (principalul colec
tor). Numeroase așezări dispun 
de policlinică și spital, de creșc 
și de grădinițe. Bolgarenii, sa
tul, de fapt este un mic orășel. 
Casele sînt supraetajate, stră
zile au îmbrăcăminte asfaltică. 
Parcurile ocupă șapte hectare, 
iar complexul sportiv dispune 
de două terenuri de fotbal, trei 
de volei, două de baschet, de 
un ștrand cu dimensiuni olim
pice. O clădire cu 36 de încă
peri reprezintă căminul de zi 
pentru copiii satului. Apoi cele 
două școli generale și una pro
fesională, căminul cultural și 
cinematograful, complexul co
mercial și sediul unității agri
cole, construcții noi, impună
toare alcătuiesc centrul civic al 
Bolgareniului. Al localității cu
noscută azi în multe țări ale 
Europei și Asiei prin produse
le exportate. „Uzina noastră — 
spunea Vesca Alexandrova, se
cretara organizației de tineret 
—, concentrează energia a zece 
mii de oameni. Secțiile princi
pale — mecanică, legumicultu
ra, viticultură, pomicultură, zo
otehnie și industria conservelor 
— permit un grad accentuat de 
ocupare : în medie 286 de zile 
dintr-un an. Un grad accentuat 
de ocupare dar mai ales o valo-

roșiile, fasolea verde și castra
veciorii. In douăzeci și șase de 
sortimente se valorifică 10 000 
de tone de produse altădată 
predispuse recuperării, even
tual, doar prin folosirea ca fti- 
raj în hrana animalelor, Coni- 
plexul stabilește pentru fiecare 
an ca fond de investiții cam 
zece la sută din venituri. Astfel 
s-a reușit ca din surse proprii 
să se procure agregatele și in
stalațiile necesare efectuării iri
gațiilor, 170 de camioane, zece 
autobuze, numeroase mașini a- 
gricole necesare mecanizării lu
crărilor în zootehnie și legunii- 
cultură. „Ceea ce acum este a- 
dunat în bilanț — sublinia Ves- 
ca Alexandrova — înseamnă 
doar o etapă. Nazuim către rea
lizări și mai însemnate", 
desigur, firească o 
preocupare mai ales 
te profilată exclusiv 
ția-marfă, din care 
mare parte merge la 
aceea și
de tineret se face simțită în 
primul rînd în stimularea ti
nerilor pentru pregătirea în 
meseriile satului — numai anul 
acesta 89 au terminat cursurile 
școlilor de profil, apoi în sen
sul perfecționării și al desfășu
rării unui efort pe măsură : 
peste 2 000 de tineri
confirmați fruntași în muncă.

Este, 
asemenea 

la o unita- 
pe produc- 
cea mai 
export. De

prezența organizației

au fost

Boema): TRĂSNITUL MEU DRAG 
— ora 20.

[eȚiiemo
VINERI, 8 SEPTEMBRIE 1972

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII; 
rulează la Patria (orele 10, 12,30: 
15,30; 18; 20,30); Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Festival (orele 19; 21).

MESAGERUL : rulează la Gră
dina Capitol (ora 19; 21).

TOR A ! TOR A ! TOR A ! : rulea
ză la Scala (orele 8;45; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), București (orele 8,15; 
-----  ‘ ------ Grădina 

Festival

li,,  —,,--------- T— x_
11.15: 14,15; 17,15: 20.15), 
Doina (ora .19), Grădina 
(ora 19,15).

CĂLĂREȚII : rulează 
clina Select (ora 19,30), Favo
rit (orele 9.15: 11,30; 13,45: 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 8,45, 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Capitol (orele 10; 12; 14,15; 
18.30: 20,45).

la Gră.

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Cotrocenj (orele 15,30; 18).

PROVINCIALII : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30); Grădina Mo
dern (ora 19,30).

CREIERUL : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45); Excelsior (orele 3,45; 11;
13.15; 15,45; 18,15: 20.30): Aurora 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
2'0,15): Grădina Aurora (ora 19.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Ferentari (orele 
15.30; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Flamura (orele 9; 11,30; 
15: 17,30; 20).

RIO bravo : rulează la Festival 
(orele 9; 12; 16).

TINTIN Șl TEMPLUL SOARE
LUI ! rulează la Doina (orele 11,15: 
13.30: 16; 18,15; 20.30 — la ora 10 
program de desene animate pen
tru copii).

OCHI AGERI : rulează la Ca
pitol (orele 10: 12; 14,30; 15,30;
18.30: 20,30).

NIKOLETINA BURSAC î rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Feroviar (orele 8.45; 11: 13,15; 
15,45: 18,15; 20,30): Tomis (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15); Grădina To
mis (ora 20).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Timpun Noi (orele 9— 
18 în continuare): Program de do
cumentare (ora 20.15).

DESPRE DivjGCJSTE : rulează ia 
Unirea (orel4Tb,30; 18).

BINECUVÂNTAȚI ........................
ȘI COPIII : rulează 
rele 9: 11,13; 13.30;
20.30) .

DACA E MARȚI.
rulează la Bucegi (orele 15.45; 13): 
Volga (orele 9: 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20,30); Art^ (orele 15,30, 18; 
20,15); Grădina Bucegi (ora 20,15); 
Grădina Arta (ora 19.30).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

FELIX ȘI OTIL1A ; rulează 
Progresul (oreie la,30: 19).

ROBIN HOOD ; rulează la 
zești (orele 15.30; 18); Grădina 
zesti (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Dacia (orele 9; 12,30: 16;
19.30) ; Grădina Lira (ora 19,30); 
Lira (orele 15,30; 20).

NAUF RĂGI AȚI IN SPAȚIU ! ru
lează la Drumul Sării (orele 15.30; 
19); Miorița (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) . _

ANIMALELE 
la Grivița (o- 

15,45: 13,15;

E BELGIA

ia

Bu- 
Bu-

TREI DIN VIRGINIA : rulează Ia 
Pacea (orele 15,45: 18: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Central (orele 10; 12,30; 
15: 17.30: 20).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POWTȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează ia Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) ; Popular (orele 15,30; 18;
20.30) .

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30).

JOCUL DE-A MOARTEA : 
ză la Moșilor (orele 15.30 
Grădina Moșilor (ora 20,15),

BARBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Viitorul (orele 16: 18: 20).

20 000 DE LEGHE SUB MARI! 
rulează la Cosmos (orele 15,30: 18;
20.15) : Grădina Unirea (ora 20.15).

CINCI PENTRU INFERN ! rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

KING KONG Et’ADEAZA : ru- 
lează la Grădina Vitan (ora 20).

VINERI, 8 SEPTEMBRIE 1972
PROGRAMUL I

ruleâ-
18);
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Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina
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9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Muzică populară. 9,20 Panoramic 
științific. 9,35 Pagini de umor : 
Aventuri în epoca de piatră. 10,00 
Curs de limba germană. 10,30 Cîn- 
tece și dansUri coreene. 12,45
Jocurile Olimpice de vară — 19-72. 
14,15 , Telejurnal. 16,55 Jocurile
Olimpice de vară — 1972. Atletism : 

‘ * 100 m garduri fete. 17,05
bulgar. 18,00 Jocurile 
de vară — 1972. Volei 

— finale. Transmisiune

finala la 
ltinergr 
Olimpice 
masculin ______ _____________
directă de la Mtinchen. J.9.10 Tra
gerea Loto. 19,30 Telejurnal. 20,15 
Seara Televiziunii bulgare, 22,45 
,,24* de ore“. 23,00 Jocurile Olimpi- 
c'e de vată — 197,2.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
Edison (III). 20,30 Un interpret în
drăgit de muzică populară din 
Moldova : Ștefania Rareș, 20,40 
Biblioteca pentru toți : Octavian 
Goga. 21,30 Agenda. 21,40 Seara 
Televiziunii bulgare. Film artistic : 
..Adio prieteni".


