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MESAJUL

ECONOMIILE!
adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inmînat Ordinul „23 August" clasa I 
TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU MIZIL 
cu prilejul împlinirii vîrstei de SO de ani 
DECRETUL CONSILIULUI DE STAT

Angajamente 
și inițiative

LA PANOUL DE ONOARE AL „SCÎNTEII TINERETULUI"

ale
organizațiilor

U. T. C.
Publicarea Hotărirli Co ml tei uw 

lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 14 noiembrie 1973 și a De
cretului cu privire la măsurile 
de dezvoltare a bazei energetice 
și de folosire judicioasă a com
bustibililor și energiei, a găsit, 
cum de altfel găsește orice ho- 
tărîre a conducerii de partid 
și de stat, un ecou deosebit în 
rindurile tineretului.

Cele două documente au fost 
prezentate șl dezbătute de către 
organizațiile U.T.C., începind 
chiar cu ziua apariției lor. In 
adunările generale, pe a căror 
ordine de zi problema economi
ilor de combustibil și energie 
electrică este prioritară, uteciș- 
tii analizează temeinic propriile 
lor posibilități de intervenție, 
alcătuiesc planuri de măsuri 
concrete, trec neintîrziat la ac
țiune. Zilnic, la redacție ne so
sesc știri, din toate colțurile 
țării, privitoare la angajamen
te pe care tinerii și le asumă. 

Astăzi, vă prezentăm cîteva ini- 
lative și acțiuni ale organiza- 
iilor U.T.C. din două mari «one 
ndustriale : județul Brașov și 
nunicipiul BucureștL

JUDEȚUL BRAȘOV:
• La Combinatul ohlmic Ft. 

■ăraț acțiunii. t!n«rllor a. des. 
ățaart aub deviza „Fiecare Kwh 
1 Kcal — sursă de economie-. 
TtecbtU au alcătuit cttevs. ochi- 
■e de Intervenție, care pini la 
firșltul anului vor oonțrlbul la 
ealizarea unor economii de 
0 000 Kwh prin izolarea con. 
urbelor. raționalizarea consu
lului da aburi, depistarea ln- 
talațlllor uzate, a motoarelor 
upradlmensionate. La nivelul 
îdețulul, Inițiativa a fost pre
lată de aproape 200 de orga- 
lzațil din Brașov, Codlea el 
ăoele.

NICOLAE GHEORGHE AUREL ȘTEFĂNESCU

cadrelor didactice, elevilor, organizației 
de partid șl organizației de tineret 

de la Școala generală din comuna Ozun, 
județul Covasna

Pentru contribuția deosebită adusă la Înfăptuirea politicii partidului ?l statului, de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvoltate tn patria noastră.

Cu prilejul Împlinirii virstei de 50 de ani.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unio — Se conferă Ordinul „ÎS August' clasa I tovarășului Paul Nleulescu-Mlzfl.

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

• „Flecare tta&r — an bun got- 
odar, nu numai în producție» 
i și în viața de toate zilele* — 
?tfel s-ar putea rezuma hotfi- 
rea tinerilor brașoveni de a 
îallza, In sălile de cure și în 
intine, economii anuale de 
1000 Kwh ; în flecare cămin 
3 nefamiliști, o reducere a con-

MONICA ZVIRJINSCH1

MIHAI MARINESCU. MARIN STOICA

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, Înainte de toate, să vă mulțumeso pentru scrisoarea 

pe care ml-ați trimis-o ți pentru invitația de a participa la 
sărbătorirea împlinirii a 325 de ani de la înființarea școlii gene
rale din Ozun. Regretînd sincer că nu am posibilitatea sa dau 
curs acestei invitații, doresc să vă adresez pe această cale cele 
mai calde felicitări cu prilejul aniversării școlii dumneavoastră.

Apreciez in mod deosebit contribuția pe care școala generala 
din Ozun — asemenea multor unități de invățămint cu vecin 
tradiții din țara noastră — a adus-o pe parcursul Îndelungatei 
sale existențe la pregătirea și instruirea unui mare număr de 
tineri din rîndul oamenilor muncii romani și maghiari, caro 
trăiesc și muncesc înfrățiți in această frumoasă regiune a pa
triei, la cultivarea nobilelor sentimente ale prieteniei .Ira" 
ției tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. 
Mă bucură de asemenea, dezvoltarea pe care școala dumnea
voastră — ca de altfel întregul nostru invățămint — a cuțios- 
cul-c în anii socialismului. Faptul că astăzi in comuna Ozun 
funcționează 1 școli generale, in care învață pește 580 de copii 
români și maghiari, că față de doi învățători cît avea in 1948, 
școala dumneavoastră are astăzi 16, iar în întreaga comună lu
crează astăzi 52 de cadre didactice, constituie o vie ilustrare a 
politicii partidului nostru de înflorire multilaterală a tuturor 
localităților patriei, de dezvoltare a învățămîntului în limba ma
ternă, de ridicare generală a nivelului de cultură și civilizație 
al întregului popor. t t Â x .

Astăzi, prin grija partidului și statului, societatea noastră asi
gură tuturor copiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, de
pline posibilități de a învăța, de a-și însuși minunatele comori 
ale științei și culturii, a se pregăti cu temeinicie pentru a-și 
putea sluji cît mai bine patria socialistă.

După cum cunoașteți, Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului au pus în fața școlii sarcini deosebit de 
mari, exigențe sporite izvorîte din necesitatea de; a lega toi 
mai strîns învățămîntul de viață, de cerințele practice concrete 
ale dezvoltării actuale și în perspectivă a societății noastre, de 
a crește un tineret multilateral pregătit.

Am convingerea că această aniversare va însenina pentru ca
drele didactice ale școlii un nou și puternic imbold de a acționa 
și mai hetărît pentru ^ răspunde prin întreaga lor activitate 
înaltelor cerințe pe care societatea noastră le pune în fața în
vățămîntului — iar pentru elevi, un îndemn de a învăța cu sîr- 
guință, de a-și însuși cele mai noi cunoștințe și de a se pregăti 
exemplar pentru a deveni, buni cetățeni, buni constructori ai 
socialismului și comunismului în patria noastră.

Cu această convingere, vă doresc tuturor, cadre didactice șl 
elevi, realizări și satisfacții tot mai mari în activitatea viitoare.

Doresc, de asemenea, să folosesc acest prilej, pentru a adresa 
comuniștilor și tuturor locuitorilor din comuna Ozun, călduroase 
urări de noi succese în muncă, multă sănătate și fericire.

Cei patru tineri pe oare 11 
prezentăm azi sînt „cam
pionii" economiilor de la U- 
zina „Timpuri Noi* Bucu
rești.

Recondiționînd 120 de plă
cuțe vidia, Nicolae Gheorghe 
a adus uzinei numai în ul
timele două luni economii în 
valoare de 4 800 dei. înlo
cuind găurirea ou spiral a 
alamei pentru piulițe cu de
cuparea printr-un dispozitiv 
confecționat de el, Aurel 
Ștefănescu realizează lunar o 
economie de 15 kilograme de 
alamă. Autor al inițiativei 
„să economisim trimestrial 
lubrifianți în valoare de 1 000 
de lei*, Mihai Marinescu 
raportează realizarea angaja
mentului cu o lună de zile 
mai devreme. Meritul Iul Ma
rin Stoica constă în reduce
rea rebuturilor provenite la 
turnarea carcaselor compre
sorului C. 5 de la 25 la sută 
la 3 la sută.

Foto text GH. CUCU

iNCEPlND DE AZI, BUCUREȘTIUL GĂZDUIEȘTE

A doua Conferință a miniștrilor educației 
si învățămîntului din țările europene » > ’

membre ale U.N.E.S.C.0
La București are loc astăzi 

deschiderea lucrărilor celei de a 
doua Conferințe a miniștrilor e- 
ducației și învățămîntului din 
țările europene membre ale 
U.N.E.S.C.O. Eveniment impor
tant al agendei politice europene 
din acest an, Conferința este 
consacrată discutării si examină-1 
rii problemelor actuale și per
spectivelor învățămîntului su
perior în statele continentului. 
In același timp, în spiritul evo
luțiilor favorabile în direcția des
tinderii, înregistrate în ultimii 
ani, îndeosebi în contextul Con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, reuniunea oare 
începe astăzi este chemată să

___  A
(Continuare tn pag. a U~a)

FIRMA ȘANTIERELOR
în Titan, de pildă, pe terenul viran din ju

rul celui de al doilea lac, neamenajat încă, 
al cartierului, s-a deschis un mare șantier. 
La început s-au iscat niște discuții privind li
niștea cartierului, liniște tulburată de neîntre
rupta circulație a camioanelor și de trepi
dația excavatoarelor, dar curînd, cum se 
întîmplă pretutindeni, oamenii s-au obișnuit, 
freamătul inerent unor astfel de activități in- 
tegrîndu-se firesc vieții celor care locuiesc în 
respectiva zonă. Singura chestiune ivită la în
ceputul lucrărilor și neclarificată încă, sin
gura care mai întreține disputa este aceasta: 
ce se construiește aici ? Se în-
treabă oamenii din blocurile ‘ .nornir
vecine șantierului ca și ceilalți, NIGOLAc AKoLNiu 
locuitori sau doar oaspeți ..............
ai cartierului, se întreabă și 
întreabă vîrstnicli ca și tinerii, îșl dau 
cu presupusul femeile ca și bărbații, dar 
din atît de numeroasele versiuni nimeni nu 
poate spune care e mai aproape de adevăr. 
După unii ar fl vorba de un stadion, după 
alții doar de un teren de tenis. Con
structorii, în măsură să spulbere dilema, nu 
suflă'o vorbă. Iar noi, cel care privim zilnic 
cu nerăbdare spre șantier, continuăm să ne 
frămîntăm: Totuși, ce se construiește aici ?

Dar unde, în preajma cărui șantier, indife
rent de oraș, nu auzim rostite astfel de în
trebări. Pretutindeni. Nu știu, însă, în cîte lo
curi curiozitatea mai mult decît firească, do
rința, în fond, de apreciat, a cetățeanului de 
a ști ce se petrece în urbea sa, capătă și 
răspunsul pe care-i îndreptățit, cred, să-l pri
mească. Cîndva, mal fiecare nouă operă edi
litară începea cu o firmă, în care oricine pu-

tea descifra ce se construiește șl cine con
struiește în respectivul loc, uneori chiar șl 
data la care lucrarea încheiata avea sâ pro
ducă în agendele noastre cuvenite schimbări 
de adrese. O informație pe cît de simplu 
transmisa pe atît de utilă. Oferindu-ți putința 
să-ți cunoști orașul în mișcare, în devenirea 
sa permanentă, ‘ o astfel de informare în de- 
plinea și o funcție educativă, îți amplifica 
sentimentul participării la această operă care 
nu poate fi, la urma urmei, decît a tuturor. 
Procedeul se mai păstrează astăzi pe ici, pe 
colo, doar, în unele orașe din țară mai mult, 

în Capitală, unde se constru
iește enorm,. mai puțin. Con
structorii, din ce motiv nu pot 
să-mi explic, au renunțat la 
firme. De ce ?
pildă, acolo unde se desfășoară

contribuie la intensificarea legă
turilor dintre statele continentu
lui în domeniul învățămîntului, 
la instaurarea climatului de în
credere și cooperare la care as
piră popoarele europene.

Pe ordinea de zi a conferin
ței, la oare au fost invitate să 
participe toate statele europene 
membre ale U.N.E.S.C.O. pre
cum și observatori din partea 
unor organisme specializate ale 
U.N.U. a unor organizații inter
naționale neguvernamentale și 
fundații europene, se află multi
plele probleme ale evoluției în
vățămîntului superior din Eu
ropa în perioada trecută de la 
prima conferință de acest fel 
care s-a desfășurat în 1967 la 
Viena. In atenția participanților 
se vor afla îndeosebi transformă
rile care au loc în structurile, 
programele și modelele învăță- 
mîntului superior, obiectivele, 
căile și mijloacele pentru lărgi
rea cooperării europene în acest 
domeniu, sarcinile care revin în 
prezent școlii superioare într-o 
societate permanent confruntată 
ou exigențele revoluției tehnico- 
științifice, cu mutațiile economioe 
și sociale și imperativele educa
ției permanente. Desigur că dez-

baterea tuturor acestor probleme 
în plenul și în oomisiile de lucru 
ale conferinței va prilejui un 
fructuos schimb de opinii și de 
experiență. Conferința de la 
București va analiza căile și 
mijloacele adecvate de lărgire a 
schimburilor bilaterale și multi
laterale pe linia învățămîntului 
superior, de adîncire a cooperării 
interuniversitare în Europa, pre
cum și posibilitățile de sprijinire 
a țărilor în curs de dezvoltare 
în extinderea și perfecționarea 
sistemelor naționale de învăță- 
mînt superior.

Participanții la conferință vor 
avea, de asemenea, ocazia de 
a cunoaște mai îndeaproape pro
gresele României în dezvoltarea 
învățămîntului, în general și, a 
celui superior în special, concep
ția și direcțiile stabilite în acest 
sens de Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973, orientarea spre 
integrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția și experiența 
țării noastre în ce privește de
mocratizarea învățămîntului su
perior.

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, conducerea 
partidului și statului a cinstit 
sîmbătă, în cadrul unei solem
nități, împlinirea vîrstei de 50 
de ani de către tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și 
învățămîntului.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
’dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț. Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănes- 
cu, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonta Răutu, Gheorghe 
Stqica, Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, Mi
ron Constantlnescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Magdalena Fi- 
lipaș, Ion Ioniță, Vasile Patill- 
neț, Ștefan Andrei, Constantin

Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat.

în aplauzele celor prezențl, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a înmî- 
nat tovarășului Paul Niculescu- 
Mizil Ordinul „23 August" clasa 
I. conferit pentru contribuția 
deosebită adusă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 50 de ani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a îmbrățișat cu căldură pe to
varășul Paul Niculescu-Mizil.

Doresc ca In numele condu
cerii de partid, al Comitetului 
Executiv, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri — 
a spus tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu — să adresez felici
tări tovarășului Paul Niculescu- 
Mizil cu prilejul decorării șl, 
desigur, și ou prilejul împlinirii

vîrstei de 50 de ani, să-I ures 
multă sănătate și succes în ac
tivitatea sa.

Adresîndu-se secretarului ge
neral al partidului, conducerii 
de partid și de stat, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a spus

Mulțumeso cu toată căldura 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii noastre de partid șl 
de stat pentru această înaltă 
cinstire, pentru distincția ce 
mi-a fost conferită, pentru feli
citarea adresată. Doresc să vă 
asigur pe dumneavoastră toți, 
dragi tovarăși, că și in viitor 
voi face totul pentru a sluji cu 
credință partidul, poporul, țara, 
pentru a înfăptui politica par
tidului nostru, spre binele țării, 
al poporului român, pentru cau
za socialismului.

După înmînarea înaltei dis
tincții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au între
ținut cordial cu sărbătoritul.

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ DE 
COMITETUL EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român a oferit sîmbătă 
o masă tovărășească cu prilejul 
cele.i de-a 50-a aniversări a zi
lei de naștere a tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil.

Au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa,

Elena Maurer, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, cu soțiile, Maxim Berghia
nu, Gheorghe Cioară, Lina Cio
banu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec. 
Constantin Băbălău, Cornel Bur

tică, Miron Constantlnescu, Mi
hai Dalea, Mihai Gere, Magda
lena Filipaș, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ștefan Aridrei.

în timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil au rostit 
toasturi.

Conducătorii de partid șl de 
stat l-au felicitat cu căldură pe 
sărbătorit.

bazil ștefan/

(Continuare In pag, a IV-a)

De ce, de , .
în prezent lucrări de mare anvergură n-am 
avea niște panouri, nu cu cine știe ce pre
tenții realizate, dar care, măcar în linii mari, 
să comunice cum va arăta peste puțin timp 
șoseaua Colentina să zicem, cum va arăta 
viitorul Pbntelimon etc. Același lucru se ț 
poate face acolo unde perimetrul șantierului ș 
este mai restrîns: uite aici se construiește un 
hotel, aici un nou magazin, dincoace o 
creșă, blocuri de locuințe, sau știu eu cîte nu 
se construiesc în Capitală ca în fiecare din 
orașele noastre. O informație în pagina unui > 
ziar sau prezentarea într-o expoziție a pla
nului de sistematizare nu pot cîtuși de puțin 
anula utilitatea, sub planuri diverse, a aces
tei activități de Informare pe care, la fața 
locului, ar trebui s-o facă șantierul, construc- 
torii._________ j

• O etapă la fotbal cu multe momente 
inedite, dar spectacolul... numai pe tabela 
de marcaj

* Comentarii și rezultate de la scrimă, 
rugbi

* Tineri în arenele sportului de masă
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TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Niculescu- 
Mizil,
Dragi tovarăși,

Ne-am adunat la această 
masă prietenească cu prilejul 
împlinirii de către tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a vîrstei 
de 50 de ani, care, sărbătorind 
acești ani, face și un bilanț al 
activității sale în serviciul par
tidului, al clasei muncitoare, 
al poporului român.

In activitatea sa in rlndul 
partidului, pentru înfăptuirea 
programului partidului de fău
rire a socialismului, iar acum 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate, Paul Nicules
cu-Mizil a primit diferite în
sărcinări, a avut o serie de 
funcții importante ; de un timp 
îndelungat este mețnbru al 
conducerii de partid, îndepli
nește funcții de răspundere pe 
linie de stat, deci, contribuie 
nemijlocit, împreună cu tova
rășii săi de lucru, cu întregul

colectiv, la înfăptuirea progra
mului partidului, la realizarea 
idealurilor de făurire a unei 
societăți care să asigure între
gului nostru popor condiții de 
viață materială și spirituală din 
ce în ce mai bune.
. Sînt cunoscute succesele ob

ținute de poporul nostru în 
realizarea programului elaborat 
de Congresul al X-Iea, în în
făptuirea planului pe primii 
trei ani ai cincinalului, a hotă- 
rîrii cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului, științei, cultu
rii, a programului educației so
cialiste, în aplicarea în viață a 
principiilor eticii și echității 
socialiste, precum și realizările 
pe care le avem în creșterea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nos
tru popor. Aceste succese se 
datoresc, fără nici o îndoială, 
justeței liniei politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, 
faptului că întregul partid, 
conducerea sa, din rindul că

reia face parte Paul Niculescu- 
Mizil, acționează cu fermitate 
pentru traducerea în viață a 
acestei politici.

Adresînd încă o dată cele 
mai calde felicitări, în numele 
Comitetului Central, al Con
siliului de Stat, al guvernului, 
precum și al meu personal, to
varășului paul Niculescu-Mi
zil, doresc să exprim convin
gerea noastră comună că în 
muncile pe care le îndeplinește 
în momentul de față, ca și în 
muncile pe care i le va încre
dința partidul în viitor va de
pune toate eforturile pentru a 
realiza neabătut politica parti
dului, a-și aduce contribuția 
Ia înfăptuirea minunatului pro
gram elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului nostru.

Perspectivele care stau Ia 
fața noastră sfnt mari. Sintem 
în pregătirea noului cincinal»

(Continuare In pag. a 111-a)
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ecoltatul culturilor 
de toamnă in uni
tățile agricole din 
județul Bihor se 
apropie de sfîrșit. 
Acum, la ora bi

lanțului. se poate spune că a 
fost un an bogat. în care 
producțiile medii la hectar 
au depășit pe cele înregis
trate în anii trecuți. în aceste 
zile problema fundamentală pe 
ogoarele bihorene o constituie 
livrarea în întregime a cantită
ților contractate cu statul, a 
muncilor S.M.A., a celor în con
tul fabricilor de nutrețuri com
binate etc. înțelegînd semnifi
cația majoră a acestei înalte în
datoriri cetățenești, marea ma
joritate a unităților agricole au 
livrat pînă acum la fondul de 
stat circa 90 la sută din cantită
țile prevăzute. Merită a fi men
ționate, în primul rind. succe
sele cooperatorilor din Salonta, 
Mădăras și Tulcea, care, pe lin
gă faptul că și-au achitat în în
tregime obligațiile asumate, au 
livrat la bazele de recepție, can
tități suplimentare de porumb și 
sfeclă. în alte unități agricole, 
cum ar fi cele din Boiu, Ghlo- 
nac. Avram Iancu și Homorog, 
livrările . stat practic încheiate, 
iar. acum, se analizează posibi
litățile suplimentării de pro
duse.

O activitate deosebită se des
fășoară în aceste zile si în uni
tățile aparțtatad întreprinderii 
județene de valorificare a ce
realelor. Aici. încă din vară, au 
fost luate măsuri pentru a 
mări capacitatea de preluare a 
porumbului, prin mărirea nu
mărului punctelor de descărca
re. construcții de noi pătule si 
platforme betonate, toate aces
tea reducînd staționarea mijloa
celor de transport în baze. Ima
ginile alăturate reprezintă do
vada cea mai convingătoare a- 
modului cum s-au materializat 
în Draotică aceste măsuri.

Sîntem la baza de recepție 
Salonta. Ora 12. Ora de vîrf. La 
intrare sosește autocamionul 
31-BH-1345 aparțtatad coopera
tivei agricole Homorog. Conco
mitent cu cîntăritul se iau și 
probele de laborator. în numai 
trei minute știuleții stat de
șertați pe talerul balanței, 
urmează apoi. circuitul a- 
cestora în multitudinea de a 
parate și eprubete, pentru a se 
determina cu exactitate umidi
tatea, greutatea hectolitrică și 
puritatea boabelor. Un porumb 
bun și sănătos, par să spună la 
sfîrșitul analizei tinerele labo
rante Cristina Sucigan și Maria 
Minculescu (foto 1 și 2), dove
dit de altfel și de buletinul de 
analiză, pe oare ni-1 prezenta cu 
satisfacție delegatul cooperati
vei. Mașina își continuă drumul 
spre punctul de descărcare și 
oprește în dreptul unei benzi 
transportoare. începe descărca
tul. Nimic neobișnuit plnă acum. 
Așteptăm să apară descărcăto- 
ril, dar, spre surprinderea noas
tră, din cabina autocamionului 
coboară o ttnără, aceeași oare 
cu dteva minute înainte ne 
arătase buletinul de analiză.

Desface cu repeziciune obloa
nele-. pune mina pe o furcă și, 
împreună cu șoferul mașinii. 
Gheorghe Capătă». începe să des
carce porumbul pe bandă 
(foto 3).

„Mă numesc Elena Costa, am 
21 de ani și stat contabila coo
perativei agricole din Homorog. 
Porumbul pe care îl descarc 
acum e de pe parcela lucrată de 
mine și am ținut să-I însoțesc 
pînă la punctul final, așa cum 
era prevăzut în angajamentul 
pe care l-am încheiat cu coo
perativa".

La bază sosesc cantități mari 
de porumb, mai ales in orele de 
vîrf. Pentru a se evita stațio
nările, conducerea bazei a în
ființat cîteva puncte de descăr- 
carn pp Bhtfnrnje betonate, de

MUIEUL—ȘCOALA

REZULTATELE PUN ÎN VALOARE 
0 BUNA EXPERIENȚĂ

unde apoi porumbul este încăr
cat de muncitorii din schimbul 
doi (atunci cînd livrările stat 
mai restrînse ca volum) și prin 
intermediul benzilor transpor
toare este așezat direct ta pă- 
tule (foto 4).

Munca este organizată în trei 
schimburi. Echipa de noapte, 
sub supravegherea directă a me
canicului de întreținere Nicolae 
Ariston (foto 5). batozează știu
leții, pentru că la gurile de pre
dare așteaptă camioane șl va
goane pentru a fi încărcate cu 
boabe ce iau drumul beneficia
rilor. La un punct de livrare 
muncitorii Ileana Panti și Ște
fan Tocaci alimentează șnecu- 
rile de încărcare (foto 6).

„Există un proverb care spu
ne că bunul gospodar se cu
noaște după ogradă" — «pune 
șeful bazei, Mihal Ceoară 
(foto 7).

Privind la modul cum este or
ganizată preluarea recoltei ta 
baza de la Salonta, la ordinea 
din incinta, bazei, la grija cu 
care s-a pus la adăpost recolta 
acestui an (foto 8). ne-am con
vină și nod că Intr-adevăr la Sa
lonta avem de-a face cu niște 
buni gospodari.

OVIDIU MARIAN
Foto : Ștefan Weiss

— Muzeul ca instituție de 
cultură este o realitate mul
tiseculară. Totuși, noțiunea 
contemporană de muzeu, 
aduce acestei instituții o se
rie de funcțiuni cultural- 
educative noi. Mai ales, in 
urma documentelor Plenarei 
din 3-5 noiembrie 1971-, mu
zeul. de orice fel, trebuie 
considerat o instituție direct 
implicată în procesul educa
ției comuniste. In acest sens, 
muzeele, casele memoriale 
constituie un cadru de au
tentică activitate educativă, 
patriotică. Prin felul de or
ganizare și expunere a o- 
biectelor dar și prin felul 
spre care aspiră, pe care și-1 
propun, „muzeele — după 
cum spunea N. Iorga — tre
buie să fie o coborîre în via
ța veacurilor trecute și zbu
ciumate". Care este locul 
muzeelor în frontul integral 
al culturii ?

Antichitate* șl Renaștere* 
au cunoscut un efort intens de 
tezaurizare a multor valori de 
artă la nivelul unor colecții par
ticulare care erau însă cu acces 
de public extrem de limitat. Era 
un adevărat monopol de clasă 
în această preocupare, ca un 
sport aristocratic și trebuie să 
remarcăm că preocuparea de a 
face publice acestei colecții, de 
» Ie pune la indemîna mase
lor aparține abia secolului XIX. 
Actual» rețea muzeistică din 
țara noastră, ctitorită in formă 
inițială cu contribuția unor 
iluștri înaintași —- Kogălnlcea- 
nu, Odobescu, N. Iorga, Cobăl- 
cescu, Antipa, Guști este, în pri
mul rind, rezultatul politicii 
culturale * partidului ; această 
politică, cu țeluri riguros pre
cizate, consacră muzeul româ
nesc contemporan, ca instituție 
specializată pentru cercetarea, 
conservarea și valorificarea In 
scopuri educaționale formative 
* patrimoniului național. Muzeul 
nu este o Îngrămădire de valori, 
ca atare, muzeul contemporan 
trebuie să părăsească pentru tot
deauna desueta formulă — a 
unor colecții heteroclite, fără 
temă, fără mesaj. Astfel con
ceput muzeul devine o tastU. 
tuțic dinamică integrată organic 
in frontul educației socialiste, 
militind de pe cele mal Înain
tate poziții pentru popularizarea 
științei și ideologiei marxiste, 
pentru a face cunoscute Înaltele 
virtuți creative ale poporului, 
prin tezaurul de valori pe oare

ÎI oferă vizitatorilor, în cadrul 
cărora o pondere însemnată are 
tînăra generație. Muzeul trebuie 
să fie mai mult ca oricînd o 
adevărată școala a educației ti
nerilor. Educația patriotică în 
spiritul dragostei față de patrie, 
partid și popor angajează din 
plin secțiile și muzeele de isto
rie, muzeele memoriale și mu
zeele de istorie a culturii. Anul 
acesta au fost organizate nume
roase expoziții închinate revolu
ției de Ia 1848 și a intrat în circui
tul muzeistic național noul

Convorbire cu 
IULIAN ANTONESCU, 
director adjunct al Direcției 

așezămintelor culturale 
din Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste

Muzeu de istoria a revolu
ției de la 1848, din Blaj. 
Considerăm că mai avem 
multe de făcut în ceea ce pri
vește prezentarea contempora
neității și a trecutului apropiat. 
Există in țară multe centre care 
și-au dobîndit ritmul de dezvol
tare abia in ultimii ani. Profun
dele transformări survenite în 
profilul cultural social al țării 
noastre cere o prezentare cores
punzătoare. înțeleg prin aceas
ta prezența dinamică și semni
ficativă a actului Istoric con
temporan. In afara muzeelor 
specializate care evocă monote- 
matic anumite evenimente cru
ciale de Importanță istorică — 
Doftana, Muzeul procesului 
C.F.R. de la Craiova, Muzeul 
..llie Pintilie** din Iași etc., ur
mărim să asigurăm organizarea 
secțiilor de istorie modernă șl 
contemporană in flecare centru 
județean. Un prețios ajutor pri
mim de la specialiștii Muzeului 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din Rom&nia.

— Că înseamnă un muzeu 
angajat 7

— Muzeul trebuie să renunțe 
eu hotărîre Ia concepția clasieă 
conservatoare care limitează ac
tivitatea educativă la vizitarea 
expozițiilor de bază din Incinta 
instituției. Un muzeu de acest fel 
se condamnă singur la Izolare, 
și nu-și poate valorifica tezau
rul. Muzeul nu poate exista ca 
instituție vie ,șl activă decît

Tineri in uniforme albastre

PRIMA LECȚIE
DE PARAȘUTISM

LEGENDELE
Era eu spatele, înalt, cub

tire, aproape slab, era decu
pat, eu mișcările Iui febrile, 
oouite, nevăzute, auzite doar, 
in lumină, într-un ochi de 
lumină puțină și ciudată, 
cum pune El Greco deasupra 
capetelor de nobili spanioli 
cărora le zice sfinți. EI în
suși, spatele acela înzestrat 
cu voce părea nesftrșit dese
nat de o mină îndrăgostită de 
linie, ca și cînd numai linia 
singură, șerpuitoare, poate 
defini. E adevărat, simțeai, 
dincolo de spate și vorbe, 
dar despre vorbe, mai tirziu, 
miinile care oficiau cu o gra
bă neobișnuită, lucrau, dar 
un lucru deși exprimat, greu 
de definit, de prins in no
țiuni concrete, miinile luau 
grăbite dinir-o ladă veche 
cite ceva, și adăugau capu
lui : o barbă, alt păr, alte 
sprineene, altă alchimie a fe
tei se făcea acolo, In spate, 
dincolo de voce și de linia 
șerpuitoare a spatelui care 
tremura într-un mod patetic, 
proiectînd asupra tuturor, e- 
moția, o emoție extraordina
ră, unică. Nu se putea decit 
să asculți copleșit și să vezi 
la fel. Nu se putea decît să 
te lași zdrobit, învins de vo
cea aceea, o voce cum desi
gur, n-am mai auzit nicioda
tă, care nu făcea altceva de
cît să povestească ce face, ce 
fac miinile acolo, unde lu
crau ele, nevăzut. Cum vom 
vedea un bătrîn. imediat, un 
bătrîn care citind prea mult 
s-a îmbolnăvit de o nebunie 
ciudată, își închipuie că e un 
cavaler rătăcitor dintre acei 
care de mult au dispărut, 
chemat să aducă pe lume 
dreptatea, chemat să spere, 
chemat să învingă lașitate», 
minciuna, chemat să trans
forme visul tuturor celor o- 
bidiți și chinuiți în realitate, 
chemat să apere și să viseze 
cu ochii deschiși la ceea ce 
lumea urită, meschină, bol
navă, nu îngăduie să visezi. 
Pe măsură ce povestea ce va 
face, vocea creștea, se desfă-

șura într-o gamă patetică, 
ocultă, se desfășura cu o in
tensitate dureroasă, la grani
ța cu Imposibilul. Totul a du
rat doar o singură secvență, 
doar cîteva minute irepeta- 
bile în univers, apoi capul a- 
cela prelung și spatele acela 
care palpita ca o ființă vie și 
deplină, s-au întors și am 
văzut un bătrîn — un bătrin 
nebun I — cu părul alb și 
barba la fel, cu sprîncenele 
smoc căzute pe ochii albaștri 
de vizionar, ochi teribili, 
care In cîteva secunde au de
venit pe rind amenințători 
și nesfîrșlt de blinzi și apoi 
trufași, nobili, de o nespu
să mîndrie, bătrînul a ridicat 
miinile și a strigat : Don 
Quijotte de la Mancha ! Al
chimia se săvîrșise. Jos, lo
vită parcă de o furtună în
noitoare, tulburătoare, pe 
care încă nu o poți pricepe, 
o lume larvară, amorfă, o 
lume în zdrențe, o lume de 
hoți, ucigași, trădători, blas- 
femiatori care așteptau în 
groapa Inchiziției judecata, 
privea fascinată, și chipul a- 
cela nobil și nebun, începea 
să-și îndrepte spatele, să se 
ridice, să se definească, să 
existe, fizionomiile, fără al
chimia bărbilor false și a 
perucilor, alchimie proprie și 
îngăduită numai Iui, ar
tistului, se trezea la viață, ca 
după un somn lung, cutre
murător.

Astfel am văzut cea mai 
mare secvență de film pe 
care am văzut-o vreodată, 
pentru că fiecare conștiință 
și fiecare suflet poate vibra 
altfel, într-un alt moment al 
perceperii artei, Ia nesfîrșita 
ei splendoare și la nesfîrșltul 
el umanism și la această 
mtadrie și demnitate pe care 
și-a cîștlgat-o într-o lungă șl 
niciodată terminată luptă cu 
secolele. Am vrut să mă ri
dic și să plec, nu mă mai 
interesa povestea nobilului 
cavaler de la Mancha poves
tită pe peliculă chiar de Pe
ter O *Toole. Pentru că cel

mai mare actor al lumii, îmi 
spusese totul, ce putea să 
mai urmeze ? El, care îl in
terpreta pe Cervantes șl pe 
Don Quijotte știa bine, mai 
bine ca noi toți că nu e de
cît un mesager, că totul fu
sese spus în cartea aceea 
veche pe care o purta sub 
braț și pe care, în film, se 
străduia s-o recîștige prin 
proces, proces intentat de lu
mea gropii împotriva lui, 
pentru vina de a fi artist, de 
a fi om. Știam că va cîștiga 
procesul. Că întotdeauna, ori
cum, cu orice preț și cu orice 
risc, va cîștiga procesul.

Poate mi s-a părut, dar 
spectatorii din jurul meu, a 
căror respirație se putea auzi 
în marea sală, la unison, în 
momentul alchimiei au asis
tat la film, ca și mine, pu
țin absenți, ca după aflarea 
unui adevăr fundamentai, 
cînd lovit de forța și lumina 
sa, continui să auzi vorbe și 
să vezi imagini, dar trec toa
te prin fata unei rațiuni ră
masă acolo, la înaltul mo
ment al adevărului.

Doar la sfîrșit — filmul fu
sese frumos, mai bun decît 
te așteptai, firește, el era tot 
timpul genial, dar chiar fil
mul, cu ideea sa generoasă... 
,.Se spune că e singuratec. 
Se spune că privirea lui ex
traordinară s-ar datora unor 
operații estetice, a acceptat 
să se sluțească puțin pentru 
ca să..." „Am auzit că la o 
filmare"...

Lumea vorbea. Legendeta 
au început să se nască. Cînd 
printre noi apare un artist 
neobișnuit. lumea, stimulată 
ea însăși Ia fabulație, inven
tă. Shakespeare n-a existat ! 
Nici Homer ! Ce știm de fapt 
despre Cervantes? „Am auzit 
că a fost un aventurier. Spe
cialiștii nu știu mare lucru"...

Nicodatft. nu-1 așa, specia
liștii nu știu mare lucru... 
Lumea, sensibilă la poveste 
și la vis, spune legende...

SMARANDA JELESCU

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA DE CALCULATOARE ELECTRO

NICE cu sediul in Str. Ing. George Constantinescu nr. 2, 
Sector 2, Platforma Industriali — Pipera ;

RECRUTEAZĂ URGENT

Tineri din municipiul București cu stagiul militar eatlsfi- 
cut in vederea calificării la locul de muncă pentru meseria 
de LĂCĂTUȘI CONSTRUCȚII METALICE.

Durata cursurilor este de 8 (opt) luni ,1 In această pe
rioadă participant!! vor fi salarizați cu 1.051 lei lunar.

Angajările se fac zilnic intre orele 12—15 piuă la data de 
1 decembrie 1973, pe baza următoarelor acte:

• certificat națtor* oopie ți original |
• act de studii copie ,i original ;
• buletin de analiza singelui ți examen pulmonar efec

tuat cu cel mult 3 (trei) luni Înaintea înscrierii ;
• cartea de muncă (unde este cazul) ;
• repartizarea de la forțele de muncă.

Informații euplimentare la telefon : 33.87.00 — jnterior 174. 
Mijloace de transport: — autobuzele : 101 fi *106 ; tram
vai : 16.

Slmbătă dimineața, 
în Parcul 23 August 
din Capitală s-a 
desfășurat o fru
moasă manifestare 
sportivă prilejuită de 
evenimentul redării 
In folosință a Tur
nului de parașutism. 
Acțiunea, inițiată de 
Comitetul municipal 
U.T.C., in colaborare 
cu C.M.E.F.S. fi Clu
bul sportiv Bucu
rești a reunit, într-o 
vibrantă și virtuoa
să demonstrație a 
priceperii și inde- 
mînării peste 7 000 
de tineri participant, 
membri ai detașa
mentelor de pregă
tire a tineretului 
pentru apărarea pa
triei. In cadrul pro
gramului inaugural, 
numerosul public 
prezent a urmărit 
cu deosebită aten
ție și curiozitate mo
dul de desfășurare a 
primei lecții de ini
țiere în tainele pa
rașutismului. Aceas
ta a cuprins o ga
mă variată de nu
mere, de gimnasti
că pentru condiția 
fizică generală, ra- 
versări la saltea in 
vederea amortizării 
șocului de ateriza
re, salturi la scară 
progresivă în vede
rea luării contactului 
cu solul, gimnasti
că acrobatică, antre
nament la portic, e- 
chipări și dezechi- 
pări cu echipament 
din dotarea para-

șutismulul. Printre 
elevii participant! la 
această lecție cu ca
racter aplioatlv, pre
dată de Vasile Sebe, 
maestru al sportu
lui. președintele Co
misiei de parașutism 
a municipiului Bucu
rești, am întîlnit ti
neri din detașamen
tele de la liceele 
Aurel Vlalcu, Dlmi- 
trie 
Liceul 
nr. 24, 
trial 
Școala
F.R.B., Școala profe
sională Tehnome- 
tal, Grupul școlar 
„23 August-, de la 
întreprinderile „Au-

Vulcan, 
Gri-

Bolintlneanu, 
nr. 23, Liceul 
Liceul indus- 
„23 August-, 

profesională

tobuzul", 
Semănătoarea, 
vița Roșie, „23 Au
gust" și multe alte
le. Programul a cu
prins, în continuare, 
lansări demonstra
tive din turnul de 
parașutism înalt da 
peste 90 de metri. 
Lansările ghidate și 
liber declanșate au 
fost executate de 
cîțlva dintre spor
tivii noștri de per
formanță. Printre a- 
ceștia putem enume
ra pe maestrul eme
rit al sportului Ion 
Negoiu, 
reeordman 
instructorii ____
na Diaconu și Ciurea 
Gabriela și de o tî- 
nără speranță a pa
rașutismului româ
nesc, Ion Feraru, în 
vîrstă de numai 17

multiplu 
mondial, 
Ecateri-

ani. Saltul de onoa
re al acestei mani
festări care a mar
cat oficial reluarea 
activităților de pre
gătire a tinerilor In 
domeniul parașutis
mului pe raza mu
nicipiului București, 
a fost executat 
către Ilie 
multiplu 
național, 
tantul țării 
la ~ __  . _
mondiale de parașu
tism ce se vor des
fășura în luna mar
tie a anului viitor 
în Ungaria. Acțiu
nea, consacrată ta În
tregime acestui sport 
al cutezanței și băr
băției cu valen
țe tehnico-aplicative, 
s-a încheiat printr-b 
demonstrație a vete
ranilor Vasile " ’ ’ 
și Ion Roșu.
norul lotului națio
nal. Merită, de ase
menea, amintită și 
interesanta întîlni- 
re a tinerilor cu Nl- 
colae Pangică, pio
nier al parașutismu
lui mondial și pro
motor al acestui 
sport de o deosebită 
frumusețe în țara 
noastră, care a răs
puns cu amabilitate 
invitației de a spri
jini, în continuare, 
acțiunea de inițiere 
și pregătire a tine
rei generații în cu
noașterea și practi
carea parașutismu
lui.
ȘTEFAN ILIESCU

___  de 
Neagu, 

campion 
reprezen- 

noastre 
Campionatele

Sebe 
antre-

transformindu-se într-o adevă
rată școală, deplasfadu-.se în 
mijlocul publicului. Astfel, ex
pozițiile itinerante organizate în 
întreprinderile industriale de 
către muzeele din Iași, Constan
ța, Piatra Neamț, Bacău, Ora
dea, sau muzeul viticulturii din 
Golești care patronează o so
cietate culturală în satul Ștefă- 
nești, sau activul muzeu de la 
Bălcești, care și-a cîștigat prie
teni pe întreg cuprinsul țării., 
Muzeul de istorie a orașului 
București, muzeul din Tîrgo- 
viște și din Iași organizează re
gulat manifestări culturale cu 
prilejul unor evenimente, pun 
în circulație expoziții itine
rante indreptindu-le spre cir
cuitul 
turale.
monumente și șantiere arheolo
gice In programul cultural-edu- 
cativ aduce tineretul la izvoa
rele cunoașterii istorice. Cetatea 
Sucevei, Neamțului, șl vechile 
curți de la București și de pe 
Argeș au devenit fresce istorice 
evocatoare, adevărate tribune 
ale istoriei. Dar, tn valorifica
rea de monumente istoric' 
prea puține activități am 
organizat pentru tineret în in
cinta uzinelor, acolo unde s-au 
dat eroicele bătălii de clasă, la 
monumentele eroilor din 1877 
și 1916.

— Cum vă propuneți să 
valorificați mai bine zonele 
de luptă din Valea Praho
vei, din alte localități din 
țară ?

— Avem în țară vechi centre 
de tradiție muncitorească, de la 
începutul mișcării proletare — 
Pașcani. Buhuși, Iași, Timișoa
ra, Cluj — care impun așa cum 
s-a procedat in muzeele din 
București, Craiova, Ploiești, Ga
lați etc., prezentarea adecvată a 
luptei elasel muncitoare. Bogă
ția covirșltoare a fondului docu
mentar din această epocă, * " 
nu este pe deplin folosita 
tențlonăm să organizăm 
„muzeu-pllot" în care se 
expune metode și practici 
zelstico-culturale. Trebuie 
evităm aplicarea mecanică a 
unor rețete, anumite tendințe 
de șablonizare șl să stimulăm, 
așa cum o subliniază documen
tele de partid, spiritul novator.

— Cum credeți că organi
zațiile U.T.C., tinerii școlari 
șt chiar pionieri, ar pute4 
folosi mal eficient rețeaud 
muzeistică 7

— Este firesc ca procesul sen
sibilizări! tinerel generații, pen
tru Înțelegerea și păstrarea va
lorilor trecutului să se facă șl 
In forumul Instituțiilor mu
zeale. Credem că o mare parte 
de succes este condiționată de 
statornicirea unor permanente 
șl fructuoase eolabor&ri eu 
școala și organizația U.T.C. In
tenționăm, să asigurăm o parti
cipare activă a tineretului la 
viața muzeistică prin organiza
rea cercurilor de „Prieteni al 
muzeului** pe lingă cele două 
importante Instituții muzeale 
din tară J să dăm o deosebit^ 
dezvoltare activităților practice, 
demonstrative pe lingă muzeele 
de științele naturii și muzeele 
tehnice.

Propun „Setatei! tineretului4 
deschiderea unei rubrici lunare 
sau săpiămînale de „drumeție 
muzeistică** în care muzeografii, 
activiștii culturali, tineri și oa
meni de știință să-și spună cu- 
vlntul legat de patrimoniul mu
zeistic, de valorificarea sa cul
turală. In colaborare eu C.C. al 
U.T.C., Direcția jășezămintelor 
culturale va edita expoziția iti
nerantă „Mesajul înaintașilor**, 
expediată pe diverse trasee din 
țară, în organizațiile U.T C. Ex
poziția va cuprinde cells mal 
importante documente adăpos
tite în muzeele noastre.

ruraî, la căminele cul- 
Integrarea rețelei de

încă 
■ In- 

un 
vor 

mu
și

ION MARCOVICI

ALBATROS

ANGAJAMENTE ȘI INITIATIVE
ALE ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

(Urmare din pag. I)

sumului eu cel puțin 2 000 Kwh. 
Responsabile cu îndeplinirea a_ 
cestor angajamente — echipele 
de control obștesc, organizate 
acest scop.

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

• Uteciștii oonstructon de

In

• Uteciștii constructori de la 
I.C.P.B., stat autorii unui pro
gram complex de măsuri care 
cuprinde : reducerea consumului 
de energie elotrică (eoonomii de 
10 300 Kwh/an. prin evitarea 
mersului în gol al benzilor sub
terane și aeriene, al celorlalte 
utilaje ; eoonomii de 22 000 
Kwh/an prin folosirea rațională 
a aerotermelor cu jet concen
trat și de 44 500 Kwh/an prin 
montarea unor dispozitive au
tomate pentru stingerea și a- 
prinderea luminii.) ; reducerea 
consumului de energie termică 
(1888 tone abur economisit »- 
nual prin asigurarea etanșeită-

ții instalațiilor, 350 t abur/an, 
prin folosirea rațională a insta
lațiilor de încălzire) ; reduce
rea consumului de carburanți 
(prin oprirea funcționării în gol 
a motoarelor, respectarea vite
zelor optime, etanșarea conduc
telor de alimentare ale motoare
lor — o economie anuală de 
1 800 kg benzină și 2 400 kg mo
torină).

• In cadrul întreprinderii de 
transporturi, București s-au or
ganizat echipe ale tineretului 
care și-au propus să realizeze 
economii de cel puțin 0,5 litri la 
suta de kilometri, obținlndu-se 
astfel la toate cele șapte auto
baze, economii lunare de 35 000 
litri combustibil.

• în fața colectivului de la 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru automatizări stau 
sarcini importante cu privire la 
redueera consumului de energie. 
Uteciștii de aicj s-au angajat ea 
toate problemle ce revin insti
tutului privind reproiectaree. in
stalațiilor neeoonomiooase, să

se exeoute In afara planului, 
prin munca patriotică a tineri
lor.

• Conștient! de contribuția pe 
care poate s-o aducă activitatea 
de cercetare și proiectare în ca
drul programului de eoonomii, 
uteciștii de la Institutul de cer
cetări șl proiectări, echipament 
termoenergetio și-au asumat 
sarcini importante. Pe primul 
plan se situează valorificarea 
combustibililor solizi inferiori 
și a resurselor energetice pri
mare. în acest scop se elabo
rează proiecte pentru noi tipuri 
de cazane, care să funcționeze 
cu lignit, (economii de 300 000 
tone combustibili superiori pe 
an), realizarea proiectelor de •- 
xecuție ale cazonelor care vor 
folosi, drept combustibil șistu
rile bituminoase (economii de 
1,2 milioane tone păcură pentru 
fiecare cazan), iar la eazanele 
recuperatoare se vor obține e- 
conomii de 175 000 tec pe buca
tă. O altă problemă ce-i preo-

cupă pe tinerii specialiști este 
asigurarea ramurilor economiei 
cu echipamente termoenerge- 
tice cu randamente și fiabilitate 
ridicate. Uteciștii își vor aduce 
contribuția la realizarea proiec
telor de concepție proprie pen
tru noi tipuri de cazane de apă 
fierbinte (economii anuale 2 000 
tec) și noi tipuri de cazane de 
aburi (eoonomii 30 000 tcc/an). 
In scopul îndeplinirii exemplare 
a acestor angajamente, comite
tul U.T.C. al institutului și-a al
cătuit un program de acțiuni 
profesional-eduoative care cu
prinde : integrarea rapidă a 
absolvenților în colectivul da 
muncă și educarea lor în spiri
tul elaborării unor proiecte •- 
oonomiooase, alegerea judicioa
să a temelor prezentate la cursu
rile de reciclare, perfecționarea 
activității de documentare a tia 
norilor în privința celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii, 
organizarea unor fructuoase 
•chlmburi de experiență.

Inițiativa Studioului de radio 
și televiziune Iași de a se întîlni 
cu publicul nu numai pe lungi
mile de undă și-a aflat .puterea 
prin manifestări organizate cu 
elevii din municipiul Iași, la Li
ceul „Constantin Negruzzi", cea 
mai utilă și interesantă adresă: 
tineretul. A fost de data aceasta 
o descindere in public a reali
zatorilor emisiunii Albatros de
dicată tinerilor care, fără să exa
gerăm, am putea spune că s-a 
transmis la fel de lesne tinere
tului și prin viu grai, ca și pri- 
intermediul lungimilor de una^ 
Din galeria incitaților de onoart 
ai emisiunii au fost la dispoziții 
elevilor ieșeni profesor doctor 
docent Nicolae Vasila Rotan d. 
Io catedra de automatizări a Fa 
cultății de electrotehnică 
Iași, scriitorul Aurel Leon 
poeta Ana Mișlea.

Cea de a doua surpriză a 
a constat in readucerea, cu 
torul benzii de magnetofon
incinta liceului Negruzzi a voc 
unor foști elevi ai școlii, oamer. 
de prestigiu ai culturii și științe 
românești, colegi in timp cu ele 

de aici care din toamna anu 
lui acesta au îmbrăcat după attt 
vreme și uniforma tradițională 
liceului.

Porțile vitrinei de aur au foi 
ca niciodată deschise ou efec 
de suflul evocării publice, evt 
rdmentul fiind consemnat a 
benzile aduse In dar de Studii 
liceului pentru ca vocea cele 
care au fost cîndva elevi aici i 
rămînă aici In permanență.

dir
9

seri 
afu

li
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Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

care va prevedea sarcini de 
mare importanță pentru dez
voltarea societății noastre so
cialiste, pentru ridicarea nive
lului de tivilizație a întregului 
nostru popor. Fără îndoială, 
realizarea tuturor acestor sar
cini de viitor cere eforturi sus
ținute din partea fiecărui mem
bru al partidului nostru, a fie
cărui activist, a fiecărui tovarăș 
care are diferite însărcinări în 
conducerea de partid și de stat, 
așa cum cere o activitate in
tensă din partea fiecărui ce
tățean al țării noastre. Datoria 
fiecăruia dintre noi este ca — 
în funcțiile încredințate de par
tid și de popor— să facem to
tul pentru a îndeplini cu cinste 
aceste însărcinări ; să demon
străm în muncă, în viață, că 
încrederea acordată de partid 
și popor este pe deplin merita

Toastul tovarășului Paul Niculescu-Mizil
Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimate tovarășe și tovarăși,
Cred că înțelegeți cit de pu

ternice sînt sentimentele care 
mă stăpîneso în acest moment 
atit de omenesc și, în același 
timp, atit de solemn al vieții 
mele. Cuvintele calde ale tova
rășului Ceaușescu, aprecierile și 
urările sale, ale scrisorii Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Centrai a] partidului, înalta dis
tincție care mi-a fost conferită 
astăzi, această masă tovărășeas
că, numeroasele felicitări pe ca
re le-am primit, m-au mișcat și 
mă emoționează profund.

Doresc, înainte de toate să 
mulțumesc din toată inima to
varășului Ceaușescu, Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central, dumneavoastră tu
turor, pentru calda afecțiune 
prietenească, ca și pentru inalta 
apreciere și considerație care 
au fost țirătate astăzi ia adresa 
mea și a' activității mele cu pri
lejul împlinirii virstei de 50 ani.

Nu doresc să vorbesc despre 
mine. Doresc doar să subliniez 
un lucru care mi se pare esen
țial. Ara considerat și consider 
că cea mai mare satisfacție este 
aceea de a sluji cauza clasei 
muncitoare, cauza celor multi, 
cauza patriei, cauza poporului 
din rîndurile căruia te-ai năs
cut. Ara încercat șă fac acest 
lucru intrînd la început în rîn
durile tineretului comunist și, 
apoi, în rîndurile Partidului Co
munist Român. Doresc să spun 
că partidul este acela care m-a 
educat, care m-a aruncat în 
luptă, care m-a obișnuit să în
văț din succese, dar m-a obiș
nuit să învăț și din propriile ne- 
împliniri, lipsuri și neajunsuri, 
care m-a format ca militant 
revoluționar. Iată de ce, cu a- 
cest prilej, doresc să exprim 
recunoștința mea față de partid, 
recunoștința mea față de tova
rășii cu care am lucrat de-a lun
gul anilor, recunoștința mea 
față de colectivul de con
ducere a partidului din care

325 de ani 
de existență

a Școlii generale 

din Ozun
în comuna Ozun din județul 

Covasna a avut loc duminică 
festivitatea prilejuită de împli
nirea a 325 de ani de existență 
a Școlii generale din localitate. 
Școala din Ozun a dobîndit, prin 
rodnica sa activitate, un bine
meritat prestigiu în învățămîn- 
tul țărij noastre.. Ea a pregătit, 
în cursul celor trei veacuri și 
un sfert, zeci de mii de absol
venți, din rîndul cărora s-au 
ridicat personalități ale vieții și 
culturii patriei.

La festivitatea jubiliară au 
participat reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și 
de stat, ai Ministerului Educa
ției și Învățămîntului, numeroși 
invitați din localitățile înveci
nate, un număr mare de absol
venți ai școlii, cadre didactice 
și elevi.

Intr-o atmoșferă de puternică 
însuflețire, tovarășul Ferdinand 
•Nagy, prim-secretar al Comite
tului județean Covasna al 
P.C.R., a dat citire Mesajului a- 
dresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia aniversă
rii acestui vechi lăcaș de cul
tură. Mesajul a fost primit cu 
puternice aplauze de întreaga 
asistență.

Despre drumul parcurs de-a 
lungul vremii de școala din O- 
zun ,a vorbit directorul școlii, 
Iuliu Veress.

în încheierea adunării festive, 
participanții au adresat Comi
tetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă in care, printre al
tele, se spune : Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că noi, cadrele didac
tice, vom munci, așa cum ne 
indicați în mesajul dumnea
voastră, pentru a da societății 
un tineret cu o pregătire temei
nică, educat în spiritul dragostei 
față de patrie și partid, al în
frățirii intre toți fiii țării, fără 
deosebire de naționalitate, 
demni de trecutul glorios al 
poporului nostru și de realiză
rile de astăzi. Elevii se anga
jează solemn să răspundă cu 
cinste la chemarea de a învăța 
cu sîrguință pentru a-și însuși 
cele mai noi cunoștințe, deve
nind astfel constructori de nă
dejde ai socialismului și comu
nismului In patria noastră.

(Agerpres)

tă prin felul în care fiecare 
acționează pentru înfăptuirea 
politicii partidului, a sarcinilor 
încredințate.

Sînt sarcini mari în activita
tea internațională de dezvolta
re a colaborării cu toate țările 
socialiste, de promovare a po-r 
liticii de lărgire a colaborării 
cu toate țările care luptă pen
tru dezvoltarea lor indepen
dentă, ,cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire so
ciala, pentru afirmarea în 
lume a principiilor de egalita
te, de respect al independenței, 
suveranității, a politicii noi. 
care să asigure fiecărei națiuni 
dezvoltarea corespunzător do
rințelor sale. Trebuie să men
ționez că și în această privin
ță Niculescu-Mizil și-a adus 
și își aduce contribuția sa, îm
preună cu întregul colectiv. 
Fără nici o îndoială că și în 

fac parte. Sînt fericit că 
fac parte din rîndurile Partidu
lui Comunist Român, partid ca
re are marele merit de a fi or
ganizat și condus lupta Revolu
ționară a poporului nostru în e- 
poca cea mai rodnică și mai 
glorioasă a 'istoriei sale, epoca 
revoluției șl împlinirilor socia
liste. Niciodată în trecutul său, 
poporul român n-a avut o ase
menea forfă, putere unită, con
știentă, care să-I însuflețească, 
să-1 organizeze șl să-1 conducă 
în lupta sa pentru emancipare, 
pentru o viață mai bună, pentru 
egalitate socială, pentru fericire 
cum este Partidul Comunist Ro
mân.

Aș vrea să subliniez și cu 
acest prilej rolul de seamă al 

secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa hotărîtoare în în
tărirea rolului conducător, re
voluționar al partidului nostru, 
în întărirea unității rîndurilor 
sale, în elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului de acce
lerare a progresului economic 
și social, pentru a ajunge mai 
repede țările avansate, de ac
celerare a procesului de ridi
care a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului 
nostru, în întreaga politică de 
construcție a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Nu 
spun un secret pentru nimeni 
amintind că de numele Secre
tarului general al partidului 
este strîns legată elaborarea și 
înfăptuirea politicii noastre ex
terne atît de activă și de pre
țuită de poporul nostru și pe 
plan internațional ; politica de 
dezvoltare a relațiilor cu tbate 
țările socialiste, cu toate țările 
care au pornit pe drumul dez
voltării de sine stătătoare, cu 
toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea social-politică ; de 
afirmare cu toată forța în via
ța internațională a unor rapor
turi cu adevărat noi, bazate pe in
dependență, pe egalitate, pe 
neamestec în treburile interne.

TELEGRAMA
adresata de Comitetul Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., 

guvernului Republicii Elene

Comitetul Executiv al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România își manifestă îngrijorarea în legă
tură cu recentele evenimente din Republica Elenă și își ex
primă solidaritatea cu lupta studenților a celorlalte forțe pro
gresiste pentRu respectarea drepturilor și libertăților democra
tice, pentru transformări innoitoare in viața socială.

în numele studenților din România, cerem punerea în liber
tate a militanților progresiști, respectarea drepturilor și liber
tăților democratice, asigurarea desfășurării normale a vieții uni
versitare, a activității organizațiilor studențești — condiții esen
țiale pentru realizarea aspirațiilor studenților, ale tuturor forțe
lor progresiste din Republica Elenă spre libertate, democrație și 
o viață mai bună. -

COMITETUL EXECUTIV AL CONSILIULUI 
UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 

COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

Duminică după-amiază, a so
sit la București o delegație a 
Partidului Comunist Israelian, 
formată din tovarășii Samuel 
Mikunis, secretar general al 
C.C. al P.C.I., și Eliahu Druck- 
man, președintele Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.I.

La sosire, Pc aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întâmpinată 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Duminică după-amiază, a so
sit la București, directorul ge
neral al UNESCO, Rene Maheu, 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a Il-a Conferințe a mi
niștrilor educației din țările 
europene membre ale UNESCO, 
de la București.

Duminică după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind din 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
delegația economică guverna
mentală română condusă de 
tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, va face 
o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia, în zilele de 26 și 27 
noiembrie 1973, la invitația lui

Miloși Minici, vicepreședinte al 

viitor va acționa în toate îm
prejurările pentru înfăptuirea 
acestei politici, care corespunde 
pe deplin intereselor întregu
lui nostru popor.

înalta distincție ce ți s-a a- 
cordat astăzi reprezintă o pre
țuire a activității tale de pînă 
acum și totodată aceasta consti
tuie și o obligație pentru viitor 
în realizarea politicii generale 
a partidului.

Cu aceste sentimente și gin- 
duri, aș dori să urez tovarășu
lui Niculescu-Mizil ani mulț’, 
multă sănătate, putere de mun
că, de a face totul pentru a-șl 
îndeplini In cele mal bune con
diții sarcinile sale ca membru 
de partid, ca activist de partid, 
în orice muncă. In toate îm
prejurările 1

Multă sănătate și fericire, ție 
și întregii tale familii 1 

pe dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta ; poli
tica de solidaritate militantă cu 
partidele comuniste și muncito
rești, cu toate forțele antiimpe- 
rialiste, de contribuție activă la 
cauza colaborării și păcii inter
naționale.

Dragi tovarăși.
Vreau să vă asigur —că sînt 

conștient de responsabilitățile 
ce-mi revin pentru a fi la înăl
țimea cinstirii și încrederilor 
care mi se acordă astăzi. Do
resc să încredințez pe tovară
șul Ceaușescu, Comitetul Cen
tral, conducerea noastră de par- 
•tid și de stat, că și în viitor 
voi munci cu toată dăruirea, 
cu toată abnegația, cu toată pa
siunea, cu tot ceea ce pot eu 
da, pentru a îndeplini sarcinile 
ce-mi sînt încredințate de par
tid, pentru a contribui Ia înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului.

încă o dată vă mulțumesc din 
toată inima, cu tot ceea ce am 
conștient și, în același timp, cu 
tot ceea ce am sentimental, 
pentru modul în care dumnea
voastră, cu toții, ați participat 
la această aniversare a mea.

Aș propune să ridicam acest 
pahar pentru minunatul nostru 
popor, pentru noile sale succese 
pe drumul realizării istoriei sa-' 
le conștiente, a bunăstării și a 
fericirii lui ; pentru partidul 
nostru și pentru, înfăptuirea 
neabătută a rolului său de for
ță conducătoare a poporului în 
lupta pentru socialism și comu
nism ; pentru triumful ideilor 
socialismului, comunismului și 
păcii internaționale ; pentru de
plina reușită și succesul activi
tății Comitetului nostru Execu
tiv ; pentru viață îndelungată 
și sănătate tovarășului 
Ceaușescu, a tovarășei 
Ceaușescu, a familiei sale ; pen
tru viată îndelungată și sănăta
tea dumneavoastră a thturor, 
pentru familiile dumneavoas
tră !

Consiliului Executiv Federal, 
secretarul federal pentru aface
rile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Duminică s-au încheiat lucră
rile celei de-a XU-a Conferințe 
naționale a cercurilor științifice 
studențești — tradițională ma
nifestare organizată de Uniunea 
asociațiilor studenților comu
niști din România și Ministerul 
Educației și învățămîntului.

Peste 500 din lucrările prezen
tate în cadrul celei de-a XU-a 
Conferințe naționale a cercuri
lor științifice studențești au fost 
distinse cu premii și mențiuni, 
urmînd a fi publicate în Bule
tinul științific studențesc — 
1974.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala In- 
dreptindu-se spre Sofia o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Constantin Boștină, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., președintele Consiliu
lui U.A.S.C.R. care va parti
cipa la cea de a XI-a întll- 
nire europeană a Uniunilor 
Naționale Studențești.

O etapă cu multe momente inedite

Dar spectacolul... numai 
pe tabela de marcaj

Antepenultima etapă a turului campionatului 
n-a adus nimic nou, ceva deosebit, nu s-a putut 
consemna nici un reviriment în îmbunătățirea 
notabilă a calității fotbalului practicat. A avut, 
însă, multe momente inedite. Spectacolul, prin mo
dificările rezultatelor, a fost mai mult pe... tabelele 
de marcaj; Partida prolog, Rapid — C.S.M. Re
șița, a fost, cum se spune, albă și ca scor și ca 
joc. Chiar dacă ar fi jucat și Răducanu — dat 
tânărul Roș'ca se achită frumos de dificila mi
siune nu s-ar fi schimbat cu nimic situația 
pentru că nu apărarea a fost punctul slab a fe
roviarilor. In ultimele patru meciuri, n-au primit 
nici un gol. Dar atacul, ca și cînd n-ar exista. 
Credem că asta n-are nici o legătură cu faptul 
că antrenorul a fost apărător și nu atacant. 
Derby-ul etapei s-a consumat în Trivale. Deși 
liderul și-â întărit forțele — au reapărut in for
mație Deselnicu și Marcu — n-a putut trece de 
„obstacolul argeșean", deși a deschis scorul în 
minutul unu. De fiecare dată „duelurile" dintre 
cele două formații au dat naștere la dispute a- 
prige, unde rezultatul a rămas incert pînă la 
fluierul final. Deși înfrîntă, echipa craioveană 
păstrează avantajul de 5 puncte. La Brașov, vic
torie clară, studenții clujeni părînd că au venit 
în excursie nu la un meci de fotbal. Dorind 
foarte mult un succes, băcăuanii n-au reușit să-l 
cucerească. Unde sînt zilele cînd echipa lui Dem- 
brovschi și Ghiță era, cel puțin acasă, invinci
bilă ? Un rezultat excepțional au obținut mu
reșenii pe terenul uneia din cele mai redutabile 
formații, revelație a campionatului nostru: F.C.

Constanța. Probabil că tinerii fotbaliști de la 
A.S.A. — Bblbni, Hajnal, etc — convocați la 
Snagov pentru verificări în vederea completării 
lotului național, au vrut să confirme că în cazul 
lor nu s-a greșit deloc. O victorie nesperată au 
obținut petroliștii în dauna Sportului studen
țesc. Mare surpriză I De fapt studenții au pier
dut acest meci: ei n-au construit, ci au desfă
șurat, la întâmplare, toate acțiunile: Nu e prea 
clară „lecția" pe care o repetă pe teren această 
formație. Să înțelegem că prea multă teorie 
strică, lungește drumul spre poartă Și gol ? 
U.T.A. confirmă bunele impresii lăsate la Bu
curești. Domide, coordonatorul ei de joc, revine 
în prim plan. Steaua se întoarce cu un punct 
prețios de la Petroșani, grație tânărului ei ju
cător, Dumitriu IV, care a semnat draw-ul, de- 
monstrînd și prin aceasta că prea mult a fost 
ținut — și pe nedrept — pe banca rezervelor. 
Dacă Lucescu n-ar fi ratat acel penalty, la Cluj, 
am fi scris că dinamoviștâi au plătit feroviarilor, 
polița aedntată, în Ștefan cel Mare, de studenții 
de sub Feleac...

Și, in sfîrșit, un fapt destul de, inedit, dar și 
nedorit: doi jucători (Țarălungă — Universitatea 
Craiova și Leșeanu — Sportul studențesc) — eli
minați!? lată că în ultimele etape liderul nu-și 
poate alinia formația standard. In această etapă 
au fost înscrise 20 de goluri. Autor dl unui gol, 
la Cluj, Adam a trecut, singur, pe primul loc în 
clasamentul golgeterilor I

V. CABULEA

DIAGRAMA ETAPEICLASAMENT
„U“. CRAIOVA ÎS 10 3 2 32-18 23
F. C. Constanța 15 8 2 5 25-16 18
Steaua 15 7 3 5 20-15 17
Dinamo 15 7 3 5 21-18 17
F. C. Argeș 15 7 3 5 23-21 17
C.S.M. Reșița 15 3 G 4 23-19 16
A.S.A. Tg. Mureș 15 7 2 6 20-26 16
Jiul 15 6 3 6 19-15 15
Steagul roșu 15 6 3 6 15-12 15
Poli Timișoara 15 5 5 5 12-13 15
„U“. ciui 15 « 2 7 13-14 14
U.T.A. 15 6 2 7 1G-20 J4
Sp. Studențesc 15 6 1 8 21-19 n
Poli. Iași 15 6 1 8 13-20 13
C.F.R. Cluj 15 5 3 7 18-28 13
Rapid 15 4 4 7 14-18 12
Petrolul 15 5 2 8 15-21 12
S. C. Bacău 15 4 2 9 17-26 10

Etapa viitoare
Steaua — Universitatea Craio

va (simbătă), Dinamo — JtuV 
Petrolul — „U" Cluj, F. C. Con
stanța — Rapid, Politehnica Ti
mișoara — F. C. Argeș, Steagul 
roșu — S.C. Bacău, C.F.R. Cluj— 
U. T. Arad, C.S.M. Reșița — 
Sportul studențesc, Politehnica 
Iași — A.S.A. Tîrgul Mureș.

© Cunoscutul fotbalist suedez 
Conny Torstensson, care acti
vează la clubul Aatvidaberg, a 
semnat un contract pe o peri
oadă de doj ani cu echipa Ba
yern Miinchen. Torstensson. în 
vîrstă de 24 de ani, va juca 
mijlocaș în formația vest-ger- 
mană. Internaționalul suedez va 
pleca la Miinchen după meciul, 
de baraj Suedia-Austria, con- 
tînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial.

o La Gabrovo s-a desfășurat 
întîlnirea amicală de fotbal 
dintre selecționatele de juniori 
ale Bulgariei și R. D. Germane. 
Partida s-a încheiat la egali
tate : 0—0.

SPORTULUI
— T"—; ....—.......  -qr-WI

DE MASĂ]
• Crosul 

tipografilor
O manifestare frumoasă, or

ganizată excelent (n-a lipsit nici 
ceaiul fierbinte cu lămîie) a 
avut loc, ieri, la orele dimineții, 
în plin centru al Capitalei. Este 
vorba de finala pe țară a Cro
sului tipografilor, o competiție 
care a debutat anul trecut și 
care se înscrie în dezideratul de 
a organiza întreceri sportive pe 
profesiuni. I-am regăsit pe oa
menii care tipăresc ziarele, re
vistele, cărțile într-o altă pos
tură decît cea în care, noi ga
zetarii, sîntem obișnuiți să-i în- 
tilnim zi de zi.

Așadar, cei mai buni tineri 
alergători din 42 de tipografii 
din întreaga țară, în total peste 
500, care și-au cîștigat dreptul 
de a participa la finala pe țară 
in etapele precedente, s-au ali
niat la start animați de ambiția 
și dorința clasării pe locuri cit

Fotografiile: VASILE RANGĂ

F.C. ARGEȘ — UNIV. CRA
IOVA 2—1 (1—1). Au înscris, In 
ordine: Bălăci (min. 1), Dobrin 
(min. 7) din 11 m. și Radu 
(min. 54). Țarălungă a fost elh 
minat in min. 88.

SPORTUL STUDENȚESC — 
PETROLUL 1—2 (0—0). Crîngașu 
(min. 63) și Eparu (min. 73) au 
semnat cele două goluri ale plo- 
ieșțenilor, Iar Ion Constantin 
(min. 87) a redus din handicap, 
transformind o lovitură de la 
11 m. In repriza secundă, Le
șeanu a fost eliminat de pe 
teren.

F.C. CONSTANȚA — A.S.A. 
TG. MUREȘ 1—2 (1—0). Au 
marcat: Caraman (min. 10) 
Naghi (min. 71) și Pislaru (min. 
81).

C.F.R. CLUJ — DINAMO 1—1 
(0—1). Dumitrache a deschis

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I : Oaraimanul Buș
teni — Delta Tulcea 2—0 ; 
C.S.U. Galați — Ceahlăul P. 
Neamț 1—0 ; Știința Bacău — 
Metalul Mija 1—0 ; Metalul 
Plopeni — Viitorul Vaslui 3—0; 
C.S.M. Suceava — Petrolul 
Moinești 2—0 ; Constructorul 
Galați — progresul Brăila 1—0; 
C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău 
1—0 ; Victoria Roman — F. C. 
Galați 1—3 ; Celuloza Călărași
— Oțelul Galați 2—1.

SERIA A II-A : xMetalul 
București — Nitremonia Făgă
raș 2—1 ; Gaz metan Mediaș
— Autobuzul București 3—0 ; 
Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Carpați Brașov 2—0 ; Șoimii 
Sibiu- — Electroputere Craiova 
3-0 ; Chimia Rm. Vîlce-a — 

mai fruntașe. Startul s-a dat din 
preajma Palatului Telefoanelor 
pentru toate cele trei probe de 
concurs: junioare (1 000 m.) — 
probă introdusă doar anul aces
ta — juniori (2 000 m) și seniori 
(3 000 m.). întrecerile, desfășura
te pe trasee ce se înscriu în cir
cuitul Calea Victoriei, Cișmigiu, 
Piața Palatului, au fost foarte 
dîrze și pasionante. Mai rezis- 
tenți la efort, cu un antrena
ment mai bun și cu o dozare a 
energiilor mai rațională, s-au 
dovedit următorii tineri ca
re au și ocupat. de altfel, 
primele locuri, devenind cam
pioni pe țară ai Crosului tipo
grafilor: junioare: Ioana Ro- 
bitu, elevă — Liceul poligrafic 
București, pe locul 2 — Gavrilă 
Petra, elevă — Liceul poligrafic 
București și 3: Videcan Elisa- 
beta — legătoreasă, I.P. Timi
șoara; juniori: Stan Cristian — 
I.P. Buletinul Oficial, elev la 
Grupul școlar profesional „Di- 
mltrie Marinescu" București; pe 
locul 2 — Fodorean Laurean, 

scorul (min. 24), iar Adam (mîn. 
69) a adus egalarea. In min. 75, 
Lucescu a ratat o lovitură de 
la 11 m.

STEAGUL ROȘU — „U“ CLUJ 
3—0 (3—0) Cele trei goluri au 
fost semnate de Gyorfi (min. 
23), Anghel (min. 24) și Șerbă- 
noiu (min. 41).

RAPID — C.S.M. REȘIȚA 
0—0 (meci disputat sîmbătă).

JIUL — STEAUA 1—1 (1—1) 
Au marcat Roznai (min. 14) și 
Dumitriu IV (min. 32).

S.C. BACAU — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 0—0.

U.T.A. — POLITEHNICA 
IAȘI 3—1 (3—1) Au înscris Do
mide de două ori (min. 7 și min. 
32), Kukla (min. 25) pentru ară
deni, respectiv Incze IV (min. 
31).

Tractorul Brașov 1—0 ; Progre
sul București — Flacăra Mo
roni 1—1 ; c. S. Tirgoviște — 
S. N. Oltenița 0—0 ; Metrom 
Brașov — Minerul Motru 2—0,; 
Dinamo Slatina — Dunărea 
Giurgiu 1-^0.

SERIA A III-A : Minerul 
Anina — Corvinul Hunedoara 
2—1 ; F. C. Bihor — Minerul 
Cavnic 2—0 ; Unirea Arad ind. 
Sîrmei C. Turzii 0—0 ; Minerul 
Baia Mare — U. M. Timișoara 
1—0 ; Textila Qdorhei — Arie- 
șul Turda 4—1 ; Vulturii Tex
tila Lugoj. — Mureșul Deva 
4—1 ; Victoria Cărei — Olimpia 
Sa tu Mare 0—0 ; C.F.R. Timi
șoara — Olimpia Oradea 0—0 ; 
Gloria Bistrița — Metalurgistul 
Cugir 3—1.

culegător, I.P. Cluj și 3 — Hur
duc Valentin, zețar — Combina
tul poligrafic Casa Scînteii Bu
curești; seniori: Olah Ianoș — 
zețar, I.P. Sfintu Gheorghe — 
județul Covasna — aici e vorba 
și de o surpriză: concurentul 
repetă succesul de anul trecut; 
pe locul 2 — Neacșu Ion, zin
cograf — I.P. Slobozia, județul 
Ialomița și 3. Dumitru Țapelea, 
sudor, Arta Grafică, București.

Concurenților clasați pe lo
cul I 11 s-a oferit „Cupa 13 De
cembrie 1918“, diplome, precum 
și numeroase premii în obiecte 
și materiale sportive.

a v.

BUFTEA: Talente 
pentru atletism

Programul sportiv din ul
timele zile a fost dominat de o 
aerio d© acțiuni de masă, inițla-

acTualifiile a
• SCRIMĂ CAFIPIONATVL BALCANIC

DOUĂ TITLURI
ÎN VITRINA I.EF.S.

Nedezmințind calculul hirtiei, 
care îi indica principali favo- 
riți, acrimerii noștri fruntași au 
colecționat 7 titluri din 8 în 
cadrul Campionatului balcanic : 
la individual, in cele patru 
probe, și pe echipe unde nu
mai la sabie s-au clasat pe lo
cul secund. Tirpp de trei* zile 
pe planșele de la. sala „Flo- 
reasca" au evoluat cele mai 
bune garnituri reprezentative 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia 
și România. Numărul cel mai 
mare de finaliști pe arme, in 
probele individuale, l-au avut 
tricolorii noștri. înregistrăm, cu 
satisfacție, performanțele reali
zate de doi scrimeri dați lotului 
de clubul sportiv I.E.F.S., o sec
ție în care se lucrează cu multă 
seriozitate : Tudor Petruș, clasat 
pe primul loc, la floretă băieți 
— antrenat de prof. Sorin Poe. 
naru — nu a lăsat nici o spe
ranță celorlalți finaliști al pro
bei (3 sportivi români și 2 bul
gari) ; Liviu Angelescu, alt per
former balcanic care activează 
la același club studențesc și-a 
adjudecat medalia de aur la spa
dă, probă in genere deficitară 
In scrima noastră. Floretă fete 
a dat satisfacție sătimăreneilor

• RUGBI

JOCURI ANOSTE, LIPSITE 
DE SPECTACULOZITATE

Impresia generală față de 
partidele desfășurate în cuplaj, 
ieri, pe terenul din Parcul Co
pilului din București este aceas
ta : jocuri anoste, lipsita de 
spectaculozitate.

In prima întîlnire Sportul 
Studențesc, cu toate că a în
vins pe C.S.M. Sibiu la o dife
rență apreciabilă, 21—9, a tre
buit să se întrebuințeze serios, 
pe întreg parcursul reprizei a 
doua, pentru a obține victoria. 
Sibienii au condus cu 6—3 și 
numai încercările lui Iorgules- 
cu și Călărașu i-au scutit pe 
studenți de emoții. Față de po
ziția lor în clasament, ne aș
teptam la mai mult. Bun ar
bitrajul lui P. Ionescu.

A doua partidă, dintre Grlvița 
Roșie și Rulmentul Bîrlad a 
fost o „copie" a primei întîlniri 
a cuplajului. Joc încîlcit, nu
meroase poziții de ofsaid care 
au dus la întreruperi de joc, o 
partidă mediocră, care n-a stîr- 
nit niciun interes. Bîrlădenii 
au luat conducerea cu 3—0 prin 
lovitura de picior căzută a lui 
Mihalcea, dar finalul ceva mai 
bun al grivițenilor, avantajați 
și de vînt, le-a adus acestora 
victoria : 12—3. Aceleași obser
vații critice se cuvin și la adre
sa grivițenilor, care față de lo
tul de jucători tineri pe care-1 
au la dispoziție, ne 1 așteptam 
la un Joc mai bun, mai aerisit, 
mai tineresc. A arbitrat bina 
F. Tudorache.

I *■'■■■«

te de Comitetul orășenesc Buf
tea al U.T.C. și Consiliul orășe
nesc pentru educație fizică șl 
sport, reunind un număr însem
nat de elevi și tineri din între
prinderi. Pentru prima oară. S/a 
organizat o competiție feminină 
de handbal, la’ . care și-au 
disputat întâietatea formații 
aparținînd asociațiilor sporti
ve „Cinematografia". „Bumba
cul", „Voința“-Cooperativa meș
teșugărească și Școala generală 
nr. 1, înființate de puțină vre
me. în același timp s-a dat 
startul în prima ediție a „Cupei 
de toamnă" la fotbal, cu opt 
echipe și care se dispută sistem 
eliminatoriu, după două înfrîn- 
geri. Pe același plan s-a situat 
și concursul de atletism, te- 
tratlonul școlar „Cravatele ro
șii", care a debutat cu meciul 
dintre echipele (feminine și 
masculine) ale Școlii generale 
nr. 1 Buftea și Școlii generale 
nr. 3 din satul Buciumeni. A- 
oeastă întrecere a scos în evi
dență o serie de elevi cu aptitu
dini pentru probele de sărituri 
și alergări, notați cu rezultate 
promițătoare. Daniel Pîrlea a 
realizat timpul de 8,3 secunde 
în proba de 60 m. și 4,60 m la 
săritura în lungime ; Nicolae 
Cioplea — 1.40 m la săritura în 
înălțime. Mariana Nițoi — 1,13 
m la săritura în înălțime, 4 m 
la săritura în lungime, 40 m la 
aruncarea mingii de oină : Da
niela Fedic — 4,05 m la săritu
ra in lungime și 1.10 m la sări
tura în înălțime. Meciul a fost 
cîștigat de Școala nr. 1, care a 
obținut 704 puncte la probele 
feminine șl 852 de puncte în 
concursul masculin. Pe un cir
cuit din centrul orașului Buftea 
s-a desfășurat „Crosul tineretu
lui", la'care au participat peste 
200 de concurenți. întrecerile au 
fost dominate de elevii Grupu
lui școlar energetic și de la 
Școala generală nr. 1, dintre 
care s-au remarcat : Marin Flo- 
roiu, Ion Sandu, Adrian Cîrlan 
și tinerele Melania Popa șl Hor- 
Unaa ger ban.

M. L. 

prin, victoria Marcelei Moldo
van de la Școala sportivă, într-o 
finală identică cu cea a băieților 
(4 români și 2 bulgari). în fine, 
la 6abie, pe planșa finală, unde 
au evoluat trei scrimeri ro
mâni, doi bulgari și unul turc, 
titlul a revenit lui Ion Pop de 
la C.S.M. Cluj, elev al antreno. 
rului Ladisiau Rohony. Sporti
vii din Bulgaria i_au talonat P® 
tricolori în majoritatea probe
lor. Ei au fost adversari dificili 
pentru scrimeril noștri in dru
mul lor spre repurtarea acestui 
net succes internațional. Pe e- 
chipe. România s-a impus la 
floretă (băieți și fete) și spadă 
înregistrînd numărul maxim de 
victorii — 4. Campionatul bal
canic, obiectiv de performanță 
înregistrat în calendarul loturi
lor noastre constituia un bun 
prilej oferit tehnicienilor noș
tri de a verifica, In condiții de 
concurs, potențialul sportivilor 
nominalizați. în pofida victorii
lor categorice înregistrate, spe
răm să se aibă în vedere, în 
continuare, o exigență sporită 
în pregătirea de perspectivă. 
Alte confruntări, mult mai difi
cile., stau în fața mușchetarilor 
noștri.

VIOREL RABA

P« terenul Vulcan, Farul a 
reușit o victorie scontată învin- 
gînd echipa metalurgiștilor bu- 
cureșteni cu 7—3. Alte rezultate 
din țară : Unlv. Timișoara — 
Dinamo : 10—3 și Politehnica 
Iași — Steaua : 9—9. în urma 
acestor rezultate în clasament 
conduce Steaua, urmată de 
Sportul studențesc și Grivița 
Roșie, toate cu 15 puncte.

GABRIEL FLOREA

• ȘAH

CÎT COSTĂ
UN CEAS 

DE CARTON
Prima treime a finalei șa

hiștilor s-a consumat fără a- 
-cele surprize care agremen
tează orice competiție. Marii 
favoriți, marele maestru Flo
rin Gheorghiu și maestrul 
internațional Victor Ciocîltea 
au evoluat sigur, decis, do
vedind o bună dispoziție de. 
joc. Maeștrii Pavlov, Stanciu 
și Șubă îi talonează pe pro
tagoniști iar Ghizdavu, Vais- 
man, Șuta și Urzică se men
țin și ei în plutonul frun
taș. Merită apreciată lauda
tiv îndeosebi comportarea lui 
Urzică, încă junior — pre
cum și a campionului uni
versitar „en titre", Mihai 
Șubă, ambii prestând un joc 
curajos, vădind predilecție> 
pentru ofensivă, chiar dacă, 
uneori, o fac cu riscuri exa
gerate. Neconvingători, pînă 
acum, maestrul internațio
nal T. Ghițescu, maeștrii 
Partoș, Mititelu și Ungurea- 
nu, a căror experiență com- 
petițională obligă la mai 
mult.

Cîteva cuvinte despre or
ganizare : în ciuda faptului 
că se joacă mult mai deschis, 
mai atractiv, mai interesant 
decît în alțl ani, numărul 
spectatorilor este redus, ca 
sâ nu mai vorbim de cel al 
plătitorilor. Cauza ? Popu
larizarea vădit insuficientă 
(cu. un singur panou de afi- 
șaj, „pitulat" lîngă intrarea 
I.P.G.G. nu se pot atrage a- 
matorii de șah — mai ales 
cînd și acel unic panou e 
pus abia după... a patra run
dă). In sfîrșit, credem că 
modul în care arbitrii ve
ghează la buna desfășurare a 
partidelor e nesatisfăcător și 
în discordanță cu ceea ce se 
întâmplă la marile turnee in
ternaționale : jucătorii, cînd 
nu sînt la mutare, se foiesc 
printre mese, discută între 
ei sau cu spectatorii, demon
stranții îi imită. Trei dintre 
tablele de demonstrație nu 
pot indica timpul de Joc, 
ceasurile neavînd... limbî.

Oare chiar atit de scump 
să coste un ceas de carton ?

La aceasta se adaugă nea
tenția și, în alte cazuri, vă
dita nepricepere a demon
stranților — unii dintre ei 
părînd că abia acum învață 
jocul de șah. Sînt, desigur, 
neglijențe mici dar supără
toare, mai ales că e vorba, 
totuși, nu de o întrecere „în 
familie", ci de finala unui 
campionat național.

OV. PĂUN



A de peste hotare
(Urmar» din pag. I)

Prin participarea largă,și cali
ficată pe care o întrunește, prin 
complexitatea problematicii pe 
care o va aborda, cea de-a doua 
Conferință a miniștrilor educației 
și învățămîntului din țările eu
ropene membre ale UNESCO 
se înscrie în rîndul manifestări
lor internaționale de prestigiu, 
venind să sublinieze, o dată în 
plus, atenția care se acordă în 
țara noastră problemelor învăță- 
mîntului, cooperării europene în 
acest domeniu oa parte integran
tă a procesului de destindere, se
curitate și cooperare pe conti
nent. Colaborarea pe planul în-

vățămîntului și îndeosebi pe cel 
al școlii superioare poate sa re- 
Î>rezinte o componentă a efortu- 
ui general de oooperare înregis

trat pe continentul nostru. Coo
perarea în domeniul învățămîn- 
tujui, multiplioarea contactelor 
pe acest plan pot și trebuie să 
favorizeze procesul înțelegerii re
ciproce a națiunilor Europei, al 
făuririi securității europene. Bu- 
cureștiul, unde se află și sediul 
permanent al Centrului european 
al UNESCO pentru învățămîn- 
tul superior, are cinstea de a 
găzdui din nou o importantă reu
niune internațională, căreia îi 
dorim succes deplin.

ADEN

Reprezentantul președintelui

Nicolae Ceaușescu primit de

președintele Salam Robeya Aii - Cartier nou de locuințe In orașul Tallin.

Oaspeți ai U.T.C. vorbesc „Scînteii tineretului"

Evoluția cipriota și 
preocupările ED.0.N.

t

La 25 noiembrie, Mircea Ma
lița, reprezentant al președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a fost primit, la 
Aden, de președintele Consiliu
lui prezidențial al Republicii 
Democratice Populare a Yeme
nului, Salam Robeya Aii.

Președintele Consiliului pre
zidențial al R.D.P. a Yemenu
lui â adresat mulțumiri pentru 
mesajul personal trimis de șe
ful statului român și a exprimat 
interesul pentru schimbul 
vederi cu România.

de

în aceeași zi, Mircea Malița a 
fost primit de Aii Nasser Mo
hamed Hassaniya. prim-minis- 
tru al R.D.P. a Yemenului, cu 
care a discutat probleme legate 
de situația din Orientul Mijlo
ciu și acțiunile politice în curs 
de desfășurare pentru soluțio
narea ei. Primul-ministru Aii 
Nasser Mohamed a exprimat, 
cu acest prilej, dorința dezvol
tării relațiilor cu Republica So
cialistă România pe multiple 
planuri, în spiritul prieteniei și 
solidarității dintre cele două 
țări și popoare.

FORȚELE ARMATE AU PRELUAT 
PUTEREA ÎN GRECIA

în noaptea de 
duminică forțele 
luat puterea în 
nunțat posturile 
cești. Duminică , , _
neralul Faidon Kizikis, coman
dantul Corpului I al Armatei 
terestre, a depus jurămîntul de 
președinte al Republicii.

Circulația a fost complet in
terzisă pentru public la Atena 
și Salonic. Nu este permisă de- 
cît circulația mașinilor „Salvă- 
rii“, armatei și poliției.

Străzile capitalei se află sub 
stricta supraveghere a armatei, 
trupe și tancuri fiind dislocate în 
toate punctele importante ale o- 
rașului deasupra căruia patru
lează avioane militare.

Toate posturile de radio 
televiziune transmit în 
ipanență muzică militară și co
municate oficiale. Populația este 
invitată la calm; toți militarii 
au fost chemați să se prezinte

sîmbătă spre 
armate au pre-
Grecia, au a- 
de radio gre- 
dimineață, ge-

urgență la unitățile lor 
centrele de tranziție ale

sau 
ar- 
din

de
la ______ ------ ...
matei. Forțelor de poliție 
toată țara li s-a cerut să spri
jine revenirea militarilor la U- 
nitățile lor.

,.Proclamarea statului nos
tru este repercusiunea pe 
plan internațional a situa
ției deja create în interiorul 
țării noastre, unde noi avem 
controlul efectiv a peste 
două treimi din teritoriu" — 
a declarat presei Luis Ca
brai, președintele Republicii 
Guineea Bissau, care, ve
nind de la Moscova și în- 
dreptîndu-se spre Conakry, 
a făcut, sîmbătă, o escală 
tehnică Ia Alger.

Agenția France Presse re
levă că, după ce a afirmat 
că lupta împotriva forțelor 
portugheze continuă, Luis 
Cabrai a adăugat : „Guver
nul portughez este din ce 
în ce mai izolat. Dar noi 
considerăm că sfidarea lan
sată statului nostru este o 
sfidare Ia adresa Africii, dat 
fiind că țara noastră este re
cunoscută de cea mai mare 
parte a țărilor africane și 
este membră a Organizației 
Unității Africane".

Preocupare majord în lume

Economisirea
resurselor energetice

Cu fiecare zi care trece, dosarul penuriei de 
resurse energetice devine tot mai îngrijorător. 
Crește numărul statelor care adoptă primele 
măsuri în acest domeniu, iar cele care le-au a- 
doptat urmăresc evoluția, fiind gata să treacă 
la concretizarea unor noi proiecte restrictive.

Ciprul, insula neliniștită din Mediterană, se 
menține în actualitate. Despre evoluția unei si
tuații plasată, deseori, în zodia neprevăzutului 
ne-au vorbit oaspeți veniți din această parte a 
lumii. Interlocutorii noștri la o discuție prelun
gită, într-o cameră din redacția „Scînteii tine
retului", au fost membrii delegației E.D.O.N. 
(Tineretul Democrat Unit) din Cipru: IOANNOU 
LAMBROS, membru al Comitetului Executiv al 
E.D.O.N., secretar al organizației din Fama
gusta, CONSTANTINOS POLLOS, membru al
C.C. și al secretariatului organizației din dis
trictul Nicosia — Kyrenia, STAVROS PARMENI
DES, activist al organizației E.D.O.N. din 
Limassol.

• Cunoaștem 
din Cipru din relatările a- 
gențiilor de presă car» 
scot în evidență mai a- 
les complexitatea realită
ții, multitudinea dificultă
ților existente. Ar fi in
teresant să aflăm și pă
rerea unor martori ocu
lari ai evenimentelor, par- 
tiolpanți la confruntarea 
politică din insulă.

• MINIȘTRII DE FINANȚE 
ai S.U.A., Angliei, Franței, 
R.F.G. și Japoniei s-au reunit, 
sîmbătă, în Franța, pentru ceea 
ce un comunicat publicat de 
Ministerul francez al Finanțelor 
numea „un schimb de opinii 
privind problemele de perspec
tivă ale sistemului monetar in
ternațional", transmit agențiile 
Associated Press și Reuter. Co
municatul este prima mențiune 
oficială despre aceste convor
biri. Agențiile citate adaugă că 
locul unde au Ioc convorbirile 
este ținui secret și că, potrivit 
comunicatului menționai, la în
cheierea lor nu va fi pubicată 
nici o declarație. R. D. VIETNAM. - Lucrări silvice în provincia Ha Tinh.

Pretutindeni in lume se are 
în vedere folosirea rațională 
a tuturor combustibililor, redu
cerea în primul rînd a consu
murilor de carburanți lichizi.

Intr-un mesaj televizat, pri
mul ministru al Canadei, 
Elliot' Trudeau, a cerut conce
tățenilor săi să îndeplinească 
măsurile pe care Donald Mac 
Donald, ministrul energiei, le 
va face cunoscute în cursul a- 
cestei săptămîni. Trudeau a de
clarat că guvernul canadian are 
în vedere o serie de măsuri de e- 
conomisire voluntară a folosirii 
energiei pentru a se asigura a- 
provizionarea în mod corespun
zător cu produse ca benzină și 
combustibil pentru încălzit. Pen
tru a pune la punct un program 
cît mai complet în domeniul con
servării energiei, urmează a lua 
ființă un oficiu permanent. A- 
cest organism va sugera guver
nului și publicului modalități 
de economisire a carburanților.

fluentul cotidian TIMES, publi
ca un articol în care se arăta 
că pentru a face față lipsei de 
combustibil, londonezii trebuie 
să treacă de urgență la bicicle
tă. „Pînă acum, mersul pe bici
cletă nu era posibil în City, de
oarece pentru aceasta ți se ce
reau nervi tari, o mască cu oxi
gen și o pereche de ochi la 
ceafă din cauza aglomerației de 
automobile. Acum situația s-a 
schimbat. Mulți automobiliști se 
metamorfozează în bicicliști", 
subliniază ziarul.

bicicliști*
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Delegația sindicală 
română la Pekin
• SÎMBATA a sosit la Pekin 

o delegație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
condusă de Pavel Ștefan, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., pentru a face o vizită 
de prietenie și schimb de expe
riență în R.P. Chineză.

La sosire, delegația română 
a fost intîmpinată la aeroport 
de Cian Shi-ciun, vicepreședin
te al Uniunii Generale a Sindi
catelor din orașul Pekin, cadre 
cu munci de răspundere din 
Secția pentru relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez și de alte 
persoane oficiale. A fost pre
zent Nicolae Gavrilescu, amba
sadorul României Ia Pekin.

Hussein nu va participa — se 
spune într-o declarație guver
namentală publicată, sîmbătă, 
la Amman. Talhouni va fi pur
tătorul unui mesaj al regelui 
Hussein către șefii de state 
arabe participanți la conferință

Noi incidente în 
Irlanda de nord

nizație pare să o fi angajat, in
tervine Ia cîteva ore după ce 
formațiile politice din Irlanda 
de nord au reușit să ajungă la 
un compromis asupra unui ca
binet executiv colegial. Aripa 
provizorie a I.R.A. și-a făcut 
cunoscută opoziția față de îm
părțirea puterii între catolici și 
protestanți.

• BAHJAT TALHOUNI, șe
ful cabinetului regal al Iorda
niei, va conduce delegația aces
tei țări la conferința arabă la 
nivel înalt, la care regele

• UN SOLDAT BRITANIC 
din cadrul trupelor dislocate în 
Irlanda de nord a fost ucis, 
sîmbătă, în apropierea orașului 
Crossmaglen. Cu acesta, numă
rul militarilor britanici uciși în 
Irlanda de nord, de la începutul 
incidentelor, a ajuns la 200.

Fe de altă parte, tot sîmbătă, 
aripa provizorie a organizației 
Armata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.) a revendicat atentatul 
comis vineri împotriva locuin
ței unui membru al noului exe
cutiv colegial, liderul catolic, 
Austin Currie. Campania de in
timidare, pe care această orga-

• LA LEIPZIG a început cea 
de-a XVI-a Săptămînă interna
țională a filmului documentar și 
de scurt metraj. Cu acest pri
lej, vor fi prezentate 169 de 
filme din 40 de țări, printre 
care și România, precum și fil
me realizate de O.N.U. și 
U.N.E.S.C.O.

Participă și o delegație de 
cineaști din țara noastră,. con
dusă de Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

/
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VIFORNIȚA: Patria (orele 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15); Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

IN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE ; Capitol (orele 9,30 11,45; 
14; 16,15).

OPERAȚIUNEA „FOCUL" — 
Gala filmului albanez: Capitol 
(ora 20).

ANCHETA POȘTAȘILOR: Fes
tival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).

NICOVALA SAU CIOCANUL: 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

buna seara, doamna 
CAMPBELL: Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); Fla
mura (orele 9; 11,13; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

FLOAREA DE CACTUS: Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE: București (orele ' 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

MIHAI VITEAZUL: Doina (orele 
8,30; 13,30; 19). Matineu pentru 
copil (orele 11,45; 17,15).

OMUL DIN LA MANCHA: Scala 
(orele 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21);

Favorit (orel^ 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) ; Modern (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21).

PARAȘUTIȘTH: Timpuri Noi
(orele 9—20,15 In continuare).

DESPRE O ANUME FERICIRE: 
Floreasca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE: 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Flacăra 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

OMUL DE DINCOLO: Unirea
(orele 15,30; 18; 20,15).

Anunțul „no petrol" („nu a- 
vem petrol"), apare la un nu
măr crescînd de stații de ben
zină din Marea Britanie. O co
respondență din Londra relata 
că, in pofida măsurilor luate, 
ca urmare a proclamării stării 
de urgență, pentru economisirea 
combustibililor, situația pare să 
nu se amelioreze. Multe puncte 
de aprovizionare s-au închis 
deoarece și-au lichidat stocu
rile. iar alte cantități nu vor 
mai fi livrate curînd. în capi
tala britanică se apreciază că 
sînt condiții pentru a se trece 
la raționalizarea strictă a resur
selor de combustibil, reducin- 
du-se consumul cu 15—20 la su
tă în loc de 10 la sută, cît s-a 
prevăzut anterior. Semnificati
ve pentru situația actuală a re
surselor energetice, a chemări
lor pentru o folosire cît mai 
economicoasă, sînt și apelurile 
lansate prin presă. Astfel, in-

în contextul actualei crize 
energetice, primul ministru o- 
landez, Joop den Uyl, a decla
rat că penuria de petrol a do- 
bîndit în Olanda o „turnură de
favorabilă" și că situația în a- 
cest domeniu este „gravă". Gu
vernul olandez a anunțat o în
tărire a măsurilor restrictive 
pentru automobiliști. Interdic
ția privind circulația duminica
lă a autovehiculelor va fi extin
să, începind de la 2 decembrie, 
de Ia ora 0,2 GMT, duminica, 
pînă la ora 0,2 GMT luni, adică 
cu trei ore mai mult decît în 
prezent. S-a anunțat că guvernul 
pregătește un proiect de rațio
nalizare a combustibilului.

Guvernul spaniol a recoman
dat o serie de măsuri volunta
re pentru reducerea consumului 
de energie, în primul rînd de 
benzină. în cazul în care re
zultatele se vor lăsa așteptate, 
măsurile vor îmbrăca un carac
ter obligatoriu. Intre altele, se 
preconizează limitarea vitezei 
maxime a automobilelor, utili
zarea cu precădere a transpor
tului în comun, reducerea tem
peraturii în locuințe și imobile, 
diminuarea iluminatului vitri
nelor, scăderea, în general, a 
cantității de energie consuma
tă în apartamente, localuri co
merciale și industrie.

• DOUA VIOLENTE EXPLO- 
ZII, provocate de bombe de 
fabricație artizanală, s-au pro
dus. sîmbătă seară in localitatea 
Larnaca (situată în sudul Ci
prului), în fața localurilor se
diilor unor organizații sindica
le. Nu au fost înregistrate vic
time, însă exploziile au provo
cat pagube materiale.

O altă explozie de aceeași na
tură a avut Ioc, sîmbătă dimi
neață, în fața localului Partidu
lui Progresist al Oamenilor 
Muncii (AKEL) din localitatea 
Aradipou (regiunea Larnaca).

narea acordului a avut loc la 
New York, în urma faptului că 
în realizarea tranzacției finan
ciare ungaro-nipone a jucat un 
rol de intermediar firma ban
cară americană „Loeb Rhades 
and Company".

Mase plastice din... 
amidon

Credit japonez pentru 
R. P. Ungară
• PE BAZA UNUI ACORD 

semnat la New York, Banca 
Națională a R.P. Ungare a ob
ținut, din partea a 13 bănci ja
poneze, un credit financiar în 
sumă de 50 milioane de dolari, 
amortizabil în 12 ani. După cum 
precizează agenția M.T.I., sem-

• CERCETĂTORII JAPO
NEZI au pus la punct o nouă 
metodă de obținere a maselor, 
plastice din obișnuitul amidon.’ 
Materia primă, astfel obți
nută poate fi utilizată în 
producția de textile sinte
tice, care după cum asi
gură inventatorii, nu sînt cu 
nimic mai prejos decît masele 
plastice obținute din petrol. 
Dimpotrivă, ele au calități su
perioare în privința transparen
ței, rezistenței la ‘purtare șl 
spălare, precum 9! la substan
țele corozive. >
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- Principalul element al si
tuației politice din Cipru II re
prezintă efortul atît al președin
telui Makarios, cît și al opiniei 
publice în general, pentru în
cununarea de succes a convor
birilor interclpriote. Un rol Im
portant îl Joacă reprezentanții 
O.N.U. care împreună cu ob
servatorii greci și turci coordo
nează aceste convorbiri. Scopul 
dialogului - care se poartă în
tre comunitățile greacă și turcă 
- îl constituie soluționarea pro
blemelor pe baza și în cadrul 
statului cipriot independent șl 
unitar. In această privință toate 
părțile sînt de acord. Au fost 
realizate înțelegeri asupra mul
tor puncte, însă, după părerea 
noastră, cererile privind auto
nomia locală, prezentate de 
pajtea turcă, determină anumi
te dificultăți. .

lor Importante cantități de ar
mament Documentele găsite scot 
la iveală scopurile adevărate 
ale mișcării lui Grivas. Cercu
rile largi ale opiniei publice au 
devenit conștiente de primejdii
le pe care le comportă acțiu
nile Iul Grivas șl ale celor ce-l 
sprijină (printre care s-au aflat 
vîrfuri ale Ierarhiei clericale ce 
au încercat să lovească în ar
hiepiscopul Makarios). Prin uni
tatea poporului cipriot în Jurul 
președintelui său s-au putut de
păși momentele de extremă di
ficultate, privind cu optimism 
viitorul...

• In acest moment care 
este situația în Cipru ?

— Situația din Insulă nu est» 
încă normală, deși în mare mă
sură calmul a revenit..

• Cum a reacționat ti
neretul în cursul eveni
mentelor ?

dificultăți. .

• In ce problemă »-au 
realizat pași înainte ?

- S-a căzut de acord asupra 
reprezentării în aparatuKde stat 
ca și a modului de alegere a 
vicepreședintelui și a atribuții
lor sale. Problemele religiei, în
vățămîntului șl culturii n-au pre
zentat dificultăți. Din păcate se 
constată o stagnare a convor
birilor, stagnare care s-ar putea 
să fie stimulată din exterior. 
Partidul A.K.E.L., ca și organi
zația noastră — E.D.O.N. mili
tează pentru înțelegerea între 
cele două comunități, pentru 
unitatea forțelor patriotice in 
jurul președintelui Makarios.

• In lume a stîmit în
grijorare valul de tero
rism declanșat de adepții 
guvernului Grivas...

— Grivas a înființat organiza
ții armate teroriste care îșî pro
pun să lichideze regimul pre
ședintelui Makarios, principalul 
obstacol în calea realizării pla
nurilor lor ce nu țin seama de 
adevăratele Interese ale Cipru
lui. Intențiile sînt evidente dacă 
luam în considerare numeroa
sele atentate la viața președin
telui. Planurile lui Grivas s-au 
lovit de refuzul opiniei publice 
de a se lăsa antrenată într-o 
periculoasă aventură, profitabi
lă doar forțelor imperialiste. In 
ultima perioadă autoritățile au 
luat măsuri serioase descope
rind și arestînd numeroși tero
riști, capturînd în ascunzâtorile

• IN CAPITALA MEXICA
NĂ au început lucrările primei 

. conferințe continentale a tine
retului progresist.

Sînt reprezentate 12 țări din 
această zonă.

Pe agenda Conferinței se află 
înscrise, printre altele, probleme 
legate de lupta popoarelor din 
America Latină pentru apăra
rea bogățiilor naționale ale ță
rilor lor.

DOI PE UN BALANSOAR: MIO
RIȚA (orele »; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ȘAPTE ZILE: Ferentari (orele 
16; 18; 20).

LOVE STORY: Dacia (orei» 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE LEI: Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15).

AVENTURA LUI POSEIDON: 
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MONOLOG: Pacea (orele 15,30; 
17,45; 20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Bucegi (orele 16; 
18; 20).

NUNTA: Viitorul (orei» 15,30; 
18; 20,15).

MAFIA ALBA: Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

PARADISUL: Gluleștl (orei»

15,30; 18; 20,15); Arta (orei» 15,30; 
18; 20,15).

VALTER APĂRA SARAJEVO: 
Crîngași (orele 15,30; 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT": Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

PAMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI: Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA: 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15).

STARE DE ASEDIU: Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM: 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

CINE ClNTA NU ARE GÎN- 
DURI RELE: Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA: Rahova (orele 15,30; 18;
20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALĂ: Vitan (orei» 15,30;
17,45; 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI: Cosmos (orei» 10,30; 15,30; 
19).

DOUĂSPREZECEA NOAPTE — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : DIMITRIE CAN- 
TEMIR — ora 19; (Sala Studio): 
VIZIUNI FLAMANDE — cedat — 
ora 20; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : AUDIȚII MUZICALE 
CONCERTATE — ora 19; (Sala 
Aoademia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17.

Teatrul Național „I._ L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : TREI 
FRAȚI GEMENI VENEȚIENI — 
ora 20; Teatrul „Luda Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): Jk

PROGRAMUL I
17,30 — Curs de limba franceză.

Lecția 70; 18,00 — Telex; 18,05 —

— Tineretul a adus un sprijin 
masiv președintelui Makarios. 
E.D.O.N., singura organizație 
de masă de tineret din Insulă, 
a mobilizat tineretul în apă
rarea legalității, a politicii 
Makarios...

• Care slnt preocupă
rile actuale ale E.D.O.N.?

- Sîntem, în primul rînd, an
gajați într-un efort organizato
ric. Este vorba de a organiza 
cît mai mulți tineri în cadrul 
E.D.O.N. Apoi, ne preocupăm 
de soluționarea problemelor ti
neretului, desfășurăm o amplă 
activitate pentru educarea poli
tică, ca și pentru folosirea ju
dicioasă a timpului liber. Or
ganizăm expuneri pe diverse 
teme, spectacole de teatru, com
petiții sportive, excursii etc.

• Pe plan social care 
este preocuparea nr. 1?

de 
șo- 
de

- Asigurarea locurilor 
muncă în pofida faptului că 
majul nu este un fenomen 
proporții’ deosebite. Problema 
este mal acută pentru absol
venții școlilor medii care nu au 
o calificare precisă. Ei găsesc 
mal greu de lucru. De aseme
nea, rămîn în multe cazuri dis
criminări tradiționale în ceea ce 
privește salarizarea fetelor. Pri
mind salarii mai proaste, ele 
sînt - din acest motiv - pre
ferate la angajări...

cați
Cu ce Impresii 
din România ?

ple

- Chiar 
să arătăm 
din România sînt excelente. Do
rim să mulțumim C.C. al U.T.C. 
care ne-a adresat amabila in
vitație de a vizita România și

de la început dorim 
că Impresiile noastre

ne-a oferit posibilitatea de a-l 
cunoaște marile sale progrese. 
Sîntem fericiți că peste tot, în 
aceste zile, am putut constata 
succesele obținute în economie 
și cultură, rezultat al efortului 
conștient al maselor populare. 
Ne-au impresionat gradul înalt 
de organizare șl planificare în 
toate domeniile, strădania de
pusă pentru realizarea înainte 
de termen a cincinalului. In 
fiecare loc vizitat am fost pri
miți cu căldură, prietenește. A- 
preciem că convorbirile avute, 
în special la C.C. al U.T.C., ne 
satisfac pe deplin șl vor duce 
la extinderea colaborării noas
tre. Experiența acumulată în 
România o socotim de mare fo
los. încă o dată rămînem recu
noscători tuturor celor ce ne-au 
primit cu căldură șl ospitalita
te, dorindu-le realizarea minu
natelor lor aspirații.

Declarații consemnate de
EUGENIU OBREA

Remaniere de amploare 
a guvernului japonez

Premierul Kakuei Tanaka a 
procedat, duminică, la o rema
niere de amploare, pentru so
luționarea a ceea ce a calificat,

Avanpremiera săptămînală; 18,15
— La ordinea zilei. Azi, județul
Arad; 18,30 — Căminul; 18,50 —
Pagini din opere interpretate de 
soprana Maria Goia și tenorul 
Nicolae Zaharia; 19,15 — Publi
citate; 19,20 — 1001 de seri; 19,30
— Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen. 1973 — an hotărîtor; 
20,00 — Cîntecul săptămînii : Din 
Carpațl la marea albastră; 20,05
— Ancheta TV. ,|...51«/»...«; 20,50
— Interpretul preferat. Filofteia 
Lăcătușu; 21,00 — Revista literar- 
artistică TV; 21,50 — Roman foi
leton : GOYA. Ecranizare după 
romanul lui Lion Feuchtwanger. 
Episodul I; 22,20 — 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 — Avanpremieră; 20,05 — 
Film serial : SCHULMEISTER ; 
21,00 — Teleenciclopedla (reluare); 
21,40 — Telex; 21,45 — Drumuri în 
Istorie. Cetatea Tîrgoviștei; 22,00
— Recital Anca Agemolu; 22,15 — 
Cărți >1 Idei.

în cursul unei conferințe de 
presă, drept „cea mai dificilă 
perioadă de după război“-în po
litica economică.

Au fost schimbați 11 din cei 
19 membri ai cabinetului : Ta
keo Fukuda (unul din liderii 
P.L.D.), a primit portofoliul fi
nanțelor (devenit disponibil prin 
decesul lui Kiichi Aichi). în ca
binetul precedent, Fukuda de
ținuse funcția de director ge
neral al Agenției pentru con
ducere și administrație. Urne- 
kichi Nakamura a fost numit 
ministru al justiției, Masatoshi 
Tokunaga la Ministerul Trans
porturilor, Takeshi Hasegawa 
la Ministerul Muncii, Kingo 
Machimura la Interne, Tsuneo 
Uchida — șeful Agenției pentru 
planificarea economică, Kuiji 
Moriyama — director general 
al Agenției pentru știință și 
tehnologie.

Colaboratorii apropiați ai pre
mierului, Masayoshi Ohira, 
Yasuhiro Nakasone și Takeo 
Miki au fost menținuți în pos
turile cheie ale guvernului — la 
Externe, la Ministerul comerțu
lui internațional și industriei, 
șl, respectiv în postul de vice- 
premier.
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