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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la întîlnirea cu membrii Consiliului Asociației Cineaștilor

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar generai 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit, sîm- 
bătă dimineața. pe membrii 
Consiliului Asociației Cineaști
lor, aleși în cadrul celei de-a 
Il-a Conferințe naționale a lu- 

| crătorilor din cinematografie, 
I ale cărei lucrări s-au desfășu- 
■ rat în zilele de 18 și 19 aprilie.

Au participat tovarășii Gheor- 
I ghe Pană, Dumitru Popescu, 
' Ilie Verdeț, Cornel Burtică, Mi

hai Gere, Ștefan Andrei.
Secretarul general al parti

dului. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au 
fost salutați cu însuflețite a- 
plauze de reprezentanții sluji
torilor artei cinematografice.

cadrul întîlnirii a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al Partidului Comunist Român a 
fost primită cu deosebit interes, 
cu vii aplauze.

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a felicita in mod 

călduros noua conducere a Asociației ci
neaștilor și a-i ura succes in indeplinirea 
mandatului încredințat de conferință.

Problemele dezvoltării cinematografiei 
in România ocupă un loo important in 
viața societății noastre, in preocupările 
conducerii de partid. Pornim de la rolul 
important pe care il are cinematografia in 
activitatea de ridicare a nivelului cultural 
al maselor populare, în realizarea progra
mului partidului de făurire — odată cu 
edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate — a omului nou. in dezvoltarea 
conștiinței socialiste, care este o condiție 
primordială a progresului general al so
cietății noastre. Pornim de la preocuparea 
ea arta în general, deci și cinematografia, 
să se ineadreze cit mai activ, de pe pozi
ții militante, in activitatea de înfăptuire 

• a directivelor Congresului al X-lea al 
’partidului, ale Conferinței Naționale, ale 
plenarei Comitetului Central din noiem
brie 1971 care s-a ocupat special de pro
blemele ideologiei, culturii si educației.

Se poate spune că, intr-adevăr, în ulti
mii ani s-au realizat pași importanți in 
direcția îmbunătățirii activității cinemato
grafiei românești, a creației de film. Au 
fost realizate multe filme care servesc 
mai bine scopului educării patriotice, so
cialiste, a maselor populare, contribuie 
mai activ la răspîndirea concepției despre 
lume și viață a partidului nostru. In ca
drul conferinței care s-a terminat ieri, au 
fost relevate aceste realizări. Și președin
tele Asociației Cineaștilor a vorbit aici 
despre rezultatele obținute. Am putea să 
ne declarăm mulțumiți cu ceea ce s-a rea
lizat, am putea considera că. pe baza a- 
cestor rezultate, avem toate condițiile ea 
in viitor să obținem filme și mai bune, eu 
un conținut și mai valoros. N-ar fi, cred, 
bine, dacă nu am menționa totodată că. 
în |ăeești ani, pe lingă o serie de filme 
b'iffe, au mai văzut, totuși, lumina zilei 
și unele filme ce nu se află la înălțime 
nici din punct de vedere al conținutului, 
nici din punct de vedere al nivelului artis
tic. De altfel, asupra unora din acestea s-a 
mai atras atenția în decursul acestor ani. 
Oricum, cred că putem aprecia. în ansam
blu. ca pozitive activitatea din ultimii ani, 
orientarea și drumul pe care se merge in 
cinematografia românească. Cu o condi
ție : să nu ne declarăm mulțumiți cu
ceea ce am realizat. Să considerăm că
filmele bune, această orientare bună, con
stituie jalonul pe baza căruia trebuie să 
se acționeze, in continuare, pentru ridica
rea cinematografiei românești la nivelul 

fealizărilor generale obținute de poporul 
oman în dezvoltarea economîco-soeială, 
n făurirea societății socialiste multilate

ral dezvoltate, la nivelul exigențelor spec
tatorilor. al cerințelor partidului nostru.

Avem. cred, toate conditiunile pentru a 
ne propune o dezvoltare mai accentuată a 
activității cinematografiei, atît în privin
ța conținutului cit și a calității artistice — 
deosebit de importantă pentru atractivi- 
tatea oricărui film. Dumneavoastră știți că 
și o idee bună, dacă e prezentată intr-o 
formă plictisitoare, poate avea, cîteodată, 
o influență mai rea deeît dacă n-ar fi 
prezentată deloc. Pe lingă conținutul de 
idei care trebuie să stea permanent în 
atenția noastră — este necesar să avem in 
vedere că filmul iși are legile lui artistice. 
Numai in măsura in care este accesibil, 
plăcut, interesant, el poate exercita o in
fluență puternică asupra spectatorilor, a- 
supra maselor populare.

Este pozitiv că am ajuns să realizăm 25 
de filme pe an. Probabil că vă gindiți să 
nu ne oprim însă aici. Adevărat, se pro- 
duo mai mult de două filme românești pe 
lună. Cerințele sini însă mari, problemele 
care pot fi atacate de cinematografie sînt 
►tnultiple și variate. Se vor putea, deci, 
găsi teme corespunzătoare pentru un nu
măr ceva mai marc de filme. Sper că se 
va ține seama de aceasta. Probabil că va 
fi necesar să pornim cu mai mult curaj 
la realizarea de filme seriale — de cali
tate bună, desigur. Oricum, nu este prea 
plăcut ca la televiziune să vedem doar 
seriale străine. Serialul expirat recent a 
avut o temă bună dar, după cit cunosc, 
s-a bucurat de multe critici din partea

telespectatorilor și de malt aui putăae *- 
preeieri. Va trebui că ne giadia foarte 
serios la necesitatea realizării ■■or fila*» 
seriale pentru televiziunea roBăaească «. 
in măsura in care vor ti bune, peatro 
străinătate.

Nu doresc să mă refer acum ta preee» 
pările generale ale partidolai ale po
porului nostru. Vă rial eaaastwe direeuiie 
in care acționăm pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țârii și peatro ridica
rea bunăstării materiale si sp:ri toate a 
poporului. Cunoașteți ații realizările rit 
și lipsurile existente, precum și preocu
pările noastre de a asigura perfecțicoar^a 
organizării și conducerii societății, perlei- 
ționarea omului insușîT a conștiinței sale, 
a felului său de a gindi și trăi. Toate a- 
cesteă oferă posibilități infinite de inspi
rație pentru scenariști, pentru regizori, 
pentru artiști. Se cer prezentate, prin in
termediul filmului, opiniei publice, mase
lor populare din România si din străinătate, 
atît realizările si defecțiunile cit si efortu
rile pentru îmbunătățirea continuă a acti
vității generale desfășurate în societatea 
noastră. Străinii, care vin in număr des
tul de mare în România, remarcă tocmii 
acest proces de înnoire r ntinuă care are 
Ioc în societatea socialistă românească, 
faptul că nu ne mulțumim cu ce 
am realizat, că acționăm continuu pen
tru perfectionarea tuturor laturilor activi
tății eeonomico-sociale. As dori ca si 
cinematografia noastră — în general, arta 
noastră — să fie mai sensibilă la aceste 
procese si preocupări, să se străduiască 
să le prezinte într-o formă cit mai con
vingătoare. mai elocventă, atit din punct 
de vedere al conținutului, cit si al for
mei artistice.

In acest an. sărbătorim a 30-a aniver
sare a eliberării României de sub domi
nația fascistă, vom avea Congresul al 
XI-iea al partidului. Probabil că cinema
tografia are în vedere să prezinte unele 
aspecte legate de aceste evenimente, de 
lupta de eliberare a poporului nostru. 
Trebuie spus că cinematografia noastră a 
oglindit în general slab mișcarea revolu
ționară românească, incepind — dacă vreți 
— de pe vremea Unirii și pină astăzi, de 
la crearea primului partid muncitoresc, 
in 1893, si pină in zilele noastre. Aseme
nea etape și momente de importantă co- 
vîrșitoare ale istoriei noastre pot consti
tui peutru creatorii din toate genurile 
artei inclusiv din cinematografie, teme 
de inspirație pentru realizarea unor ope
re de mare valoare. Sînt, de asemenea, 
incă slab oglindite perioada înfăptuirii 
insurecției naționale antifasciste și anti- 
impcrialiste. precum și participarea Româ
niei la războiul antihitlerist. Consider ne
cesar ca in viitor să acordăm mai multă 
atenție acestor perioade din istoria luptei 
poporului nostru, oglindirii lor corespun
zătoare în opere cinematografice. Știu că 
sinț prevăzute filme de acest fel si in 
producția acestui an, cred însă că tre
buie să ne gindim Ia o tematică mai cu
prinzătoare — consultind mai larg in a- 
cest scop și pe aceia care au participat 
direct la evenimentele istorice. Spun a- 
ceasta pentru că unele din filmele con
sacrate acestor perioade și evenimente 
suferă de o anumită lipsă de veridicitate. 
Nu oglindesc întotdeauna realitatea is
torică — firește, nu în sensul fotografie
rii ei, ci al adevărului. Nu se prezintă 
intr-o formă corespunzătoare eroismul 
clasei noastre muncitoare, al țărănimii si 
intelectualității, al revoluționarilor români. 
Se imaginează uneori episoade despre 
care noi. cei ce le-am trăit, ne intrebăm 
cind s-au intimplat, cum s-au putut in- 
tîmpia — pentru că știm că n-a fost și 
nu putea fi așa. Am atras atenția Con
siliului Culturii si Secției de propagandă 
să fie antrenați in buna documentare, si 
chiar Ia finalizarea filmelor — firește, 
nu din punct de vedere artistic, ci pen
tru asigurarea veridicității acestora — o 
serie de activiști, vechi militanti care 
să-i ajute pe creatori în înțelegerea mai 
aprofundată a diferitelor etape ale is
toriei luptei revoluționare. Revin din nou 
Ia perioada scurtă — de opt luni de zile, 
dar deosebit de eroică —a participării 
armatei române, a poporului român la 
lupta împotriva Germaniei bitieriste. Ea
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ete — care w ma tac riaeoAsâ m care 
tec te nterarea «mmmfiar amar filme. Să

datele oe care le a- em. m comparație ca 
atee țări, ei eme aaeă ritaeaș.

în intîmpinarea zilei de 1 Mai

RECORDURI PE ȘANTIERELE>

DE CONSTRUCȚII
• Constructorii și mootord de 

pe marile șantier al Combânatu- 
lui metalurgic din 7ir«octșre au 
reahzat nivelul volumului de 
lucrări — valone și fizic —

obiective de pe platforma meta
lurgică Tîrgovrște, planificat 
pentru anul în curs.

ce-je

■ o In cinstea zilei de 1 Mai, 
ccsectrvul întreprinderii de con
strucții industriale-montaj din 
Brașov a îndeplinit cu 10 zile 
mai de».■eine sarcinile de plan 
pe praneie patru luni ale anu
lai.

U turtind din pbn fiecare zi 
t-uză de lucra și având asigura
te documentațiile tehnice, colec
tivele șantierelor din cadrul 
acestei întreprinderi au reușit sâ 
ohțtaă avansuri însemnate la 
c—teoetcJe unor unități- cum 
stei turnătoria de fontă specială 
de la „Tractorul", turnătoriile de
la Clmprni p Breaza, precum și 
pe șaacerai de dezvoltare a

„ETectropreciria".
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tai U.T .C. pe tom- 
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te actrr râr^e edaca- 
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Auzrrid despre Ini- 
tratrra celor două 
r'garimr.: de ia
T O T -2 electricienii 
șt lăcătușii din orga- 
r.rzari* nr. 7 — se
cretar Mir cea Ma
ine — le-au venit 
ta «jotar cu 12 ute- 
riSt. care să asigure 
■rittrețtr.erea electrică 
ș. —• a*, -i 
pd BcruribuluL în 
cei» patru ore de 
rautxă. tinerii au re- 
zl.rat 80 de tone s*.r- 
triă trefilată — pro
duse finite șl inter- 
Canee — care se a- 
daugâ altor succese 
te prestigiu obținu
te de ocgantzatia în- 
treșri-derii în cin
stea sărbătorii mun-

R. LAL

NOI SPORURI DE PRODUCȚIE

iișiiir iml i~t iad» plinirea 
sarrâmtar te piaa pe primele 4

tata ale aauluL Avansul obți- 
■te va pci ulițe celor două intre- 
psiaderi să realizeze pină la fi
nele lunii, prima — • producție 
suplimentară tn valoare de 
peste 4 milioane lei, iar cea 
de-a doaa — 4 500 lone furaje 
combinate.

Mii de tineri 
prezenți 
la muncă 
patriotică

O PRAHOVA. Peste 25 009 
de tineri și elevi din județele 
Prahova. Buzău și Dîmbovița 
au participat duminică la 
acțiuni de muncă patriotică. 
In județul Dîmbovița, de 
pildă, tinerii au lucrat ală
turi de constructori pe șan
tierele Casei de cultură a 
sindicatelor și Casei de știin
ță și tehnică a tineretului 
din Tirgoviște, la amenajarea 
unor zone de agrement din 
orașele Moreni, Găești și 
Titu, la taluzarea barajului 
hidrotehnic de la Pucioasa și 
la alte obiective prevăzute să 
intre in funcțiune in a- 
cest an.

De asemenea, mii de tineri 
au participat la efectuarea 
unor lucrări edilitar-gospodă- 
rești pentru înfrumusețarea 
localităților — acțiuni iniția
te de consiliile orășenești și 
comunale ale F.U.S., la cură
țatul pășunilor și al finețelor 
naturale.

a DOLJ. Mai mult de zece 
mii craloveni tineri și virst- 
nici au fost prezenți dumini
că — in continuare — pe cele 
29 „șantiere ale primăverii", 
inițiate de Consiliul muni
cipal al Frontului Unității 
Socialiste, executind diferite 
lucrări de infrumusețare 
a orașului lor. Din bogatul 
bilanț al acestei activități, 
notăm. Intre altele, faptul eă 
ei au plantat mai mult de 
1 590 009 arbori, arbuști și 
șute de mii de flori ; au fost 
incepute lucrările de amena
jare a 11 baze sportive și au 
creat aproape 25 hectare 
zone verzi noi.

(Agerpres)

BUN VENIT PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII COSTA RICA,
JOSE FIGUERES FERRER!

reparai rămân intimpinâ. astăzi, cu multă 
călteri. ca «entimeatc de stimă și cordialitate, 
pe președintele Republicii Costa Rica, Jose Fi- 
gaeres Ferrer, care, la invitația președintelui

Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face o vizită oficială de prietenie 
in țara noastră.

a patriei noastre
Așa cum am aseatieaat la retept. tre

buie sâ avem. loZ edili ■enBaaeat m ra
dere preocupările actuale ale ■tparaM 
nostru pentru iaiâptuirea procramafoi e- 
laborat de Congresul al X-lea. avixariad 
redarea ințartă. itar-a formă cit mai ve
ridică si expresivă, a activității multila
terale. clocotitoare ee se desfășoară m 
țoale domeniile vieții sociale Practic, 
aici există un cimp nelimitat de ins
pirație. Arta. inclusiv eioemt iuți «fia, 
trebuie să contribuie uu numai la reda
rea a ceea ce se realizează — aceasta aze. 
desigur, o mare importantă — dar si la 
relevarea perspectivei. enutriboind la 
crearea unni anumit mod de gindîre sâ 
înțelegere a dezvoltării viitoare, a pozi
ției omului in societatea pe care o edifi
căm. în această privință, cred eă te-uatica 
cinematografiei ar trebui să fie mai bo
gată. de mai mare perspectivă. Am dis
cutat si la intilnirea din 1971 că. dacă ne 
mărginim să lucrăm de la uu.au la altuL 
e greu să asigurăm filme de mare valoa
re. în domeniul cinematografiei ar trebui 
să avem un plan cincinal, care să fie. 
desigur, innoit in fiecare au. In perma
nentă să avem in fată uu cincinal care 
să le permită scenariștilor să lucreze in 
perspectivă. Sigur, unii pot realiza lu
cruri bune si intr-o lună. Nu prea multi 
pot crea însă opere mari intr-un timp 
așa de scurt. Să nu uităm că artistul are 
nevoie de o bună cunoaștere a realități
lor. a vieții, are nevoie sâ trăiască un 
anumit timp in mijlocul acelora pe care 
vrea să-i înfățișeze in film sau in piesă, 
spre a înțelege mediul, gindirea oameni
lor si a le exprima artistic. Filmele eu 
caracter istoric cer. după cum se știe, o 
bună si destul de îndelungată documeu- 
tare. Dar si cunoașterea istoriei pe care 
o trăim acum necesită documentare, poa
te chiar mai profundă decit cea din hri
soave. Prezentul cere artistului să studie
ze si oamenii — numai astfe' ii va înțe
lege, va putea reda felul lor de a gindi. 
Sper că noua conducere a Asociației ci
neaștilor. Consiliul Culturii si Secti» de 
Propagandă vor acționa pentru a pune la 
baza activității cinematografice un pro
gram de perspectivă. Nu va fi rău dacă 
vom avea scenarii mai multe, care să

«•acar tec. Hă reăer la ceea ee se reali-

Am ia seders mai <a seamă tataatal ri- 
mmilmufie da ocvaataăti care. odată 
ea le le vin—ea taramară practic de a 
mai fi de artaaCuae. E faaoti] sâ se mai 
arenme pe ecran. la sâhle de riaemato- 
rraf aetnatetam vârâte ea «aptâariai sau 
etaar tata m armă la televizor. Aceasta 
aa mai arezzată peatra aiaseai aici un 
interes. Ia atacă de aspect, va tre-
bai ea. ia reperai aradaeti» de filme si 
fie temeaml> la — uanr organism — 
tiaiade — seama, teeânr. de cerințele 
diferitelor eecaaare. Vom asigura prin 
aceasta o Masare mai eficientă a bazei 
materiale de rare dâsaaaem. a cadrelor, 
serv a realiza filme eât mai bene atit din

Născut în 1906. in 
laearitatea San Ra- 
otoa (provincia 
Alijmlzl. Jose Fi- 
gu-res iși face stu- 
dril» universitare la 
New York. Ciudad 
de Mexico și Bos
ton. Este, de ase
menea. absolvent 
ai Institutului de 
Tehnologie din 
Massachus setts.

Intrarea în via
ta politică a țării 
și-o face in timpul 
celui de-al doilea 
război mondial. In 
anul 1948, devine 
președinte al gu
vernului provizoriu 
care a condus ța
ra pină în 1949. 
în această calita
te, pornind de la 
condițiile specifi
ce ale țării, el a 

dizolvarea 
i costarica- 

inființarea 
gărzi civile 

per- 
are ca 

principală

aștepte la ripd : mai rău este dacă tre
buie să așteptăm scenariile.

Cred că nu mai putem spune acum că 
avem o cinematografie nouă sau tinâră.

paatt de vedere al roaliaatalai. cit si al

lată câteva prraraadrl asupra cărora, ia 
■Itimal târna, am dâi :aiai ea tovarășii de 
la Camâletaâ Central care se ocupă de 
aceste arebleme « se care am vrut să si 
le prestat n demaeavaastrâ. Am caavia- 
rerea eă aaaa raadatrrt a Aseriatiei ci
neaștilor va arrieaa mai intens peatro 
ridicarea ratatei ciaematagrafiei noastre, 
peatra realizarea apar filme de taate ge- 
■arile care — așa cam am meatioaat să 
servească Ml ■ masară tot atai mare 
activității ariase ce se desfășoară ta tara 
noastră. mamrâi de edoratâc. de făurire a 
emulai ana al societății socialiste, «so
lii care va avea sarcina să asigure ridi
carea tiainri pe noi trepte de civili
zație. să făurească societatea comunistă 
ia patria acar— i.

Ca aceste giadari si ea aceste dorințe, 
aș dori să area iacă a dată noii eeada- 
ceri a ACTN-ateL tataror laerătoriler din 
dameaial nnemaisrrafiei — de la scena
riști. regizori si artiști, pină Ia lucrătorii 
dia demeaial tehnic — «acces ia reali- 
zarea unor filme tot mai bane. Sint con
vins că toti cei ee lucrează ia cinemato
grafie vor face totul pentru a răspunde 
cu cinste încrederii oe rare le-o acordă 
partidul, așteptărilor întregului nostru 
popor

Vă urez realizări cit mai mari in acti
vitatea dumneavoastră viitoare. multă 
sănătate si fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

hotărit 
armatei 
ne și 
unei ș. 
de 2 000 de 
soane. care 
sarcină 
menținerea ordinii. 
Costa Rica 
singurul stat 
armată din 
rica Latină.

Fondator a! Par
tidului Eliberării 
Jose Figueres 
listele acestei 
ti ce 
țării 
șef 
după 
vitatea politică în 
tidului.

este 
fără 

Anie-

Naționale, 
candidează pe 
formațiuni poli- 

și este ales președinte al 
in anul 1953. "
al statului pină 
care iși continuă 

cadrul par- 
Prezentul mandat da

Rămîne 
în 1958, 

acti-

președinte l-a obținut în urma 
alegerilor generale din anul 1970. 

în perioada mandatelor pre
ședintelui Figueres, personalitate 
marcantă a vieții politice costa- 
ricane, poporul din această țară 
— cu peste 1 500 000 de locuitori

și. cu o suprafață de 51 000 km p 
— a depus eforturi constante 
pentru dezvoltarea și diversifi
carea agriculturii, ramură de 
bază a economiei naționale, dar 
și pentru crearea unui sector in-

dustrial avansat, 
menit să asigure 
valorificarea în in
teresul propriu a 
importantelor re
surse naturale ale 
țării (aur, argint, 
bauxită, fier, petrol 
și plumb). Acestor 
preocupări li se 
adaugă cele vizînd 
pregătirea cadrelor 
de tehnicieni și 
specialiști, precum 
și dezvoltarea, deja 
considerabilă, a re
țelei de școli.

Pe plan extern, 
Costa Rica și-a 
afirmat o vocație 
constantă de pace 
și cooperare cu 
toate statele lumii, 
indiferent de siste
mul lor social-poli
tic. O importanță 
deosebită este a- 
cordată dezvoltării 
legăturilor cu cele
lalte state 
americane, 
poarele 
pentru 
de sine 
pentru 
subdezvoltării, pen
tru întreprinderea 
unor acțiuni me
nite să asigure re
ducerea și depă

șirea decalajelor existente în
tre țările puternic 
lizate și 
dezvoltare.

(ContintMre tn pag. a IV-a)

latino- 
cu po- 

care luptă 
dezvoltarea 
stătătoare, 
eliminarea

industria- 
cele in curs de 
De asemenea. Costa

Luni, în jurul orei 15,30, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul Otopeni, 
ceremonia sosirii la București a președintelui Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres Ferrer, care, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

3000 de participant! la „Serile Scînteii tineretului'' 
au aplaudat 

Festivalul handbalului 
pasionantă și instructiva întîlnire 

cu patru generații de campioni mondiali 
(Citiți reportajul in pagina a lll-a)
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RECORDURILE FRUNTAȘILOR Mesaje de felicitare adresate
POT DEVENI PRODUCȚII MEDII

Anul trecut, zootehniștii ju
dețului Vilcea au raportat ob
ținerea celor mai bune rezul
tate din istoria cooperativelor 
agricole. Față de 1972, produc
ția globală de lapte a crescut 
cu 2 milioane de litri, la con
tracte au fost livrate cu eiteva 
zeci de mii de kilograme de 
carne mai mult, iar contribu
ția acestui sector la realizarea 
veniturilor bănești a sporit cu 
aproape șapte procente. Im
portant pentru prestigiul orga
nizației U.T.C. este faptul că 
acest deosebit succes din agri
cultura județului este pus m 
legătură directă cu inițiativa 
uteciștilor de la C.A.P.-Ola- 
nu — generalizată apoi în toa
te unitățile — sugestiv intitu
lată „Pentru îndeplinirea pre
vederilor actualului cincinal 
înainte de termen, recordurile 
fruntașilor să devină producții 
medii". Accentul a fost pus pe 
recrutarea și pregătirea îngri
jitorilor, asigurarea unui vo
lum mai mare de furaje și in
tr-o structură corespunzătoare, 
modernizarea adăposturilor și 
a modului de preparare și ad
ministrarea furajelor, punerea 
in valoare a experienței acu
mulate. Iar exemplele de ur
mat erau alese nu din altă par
te, ci chiar din cadrul unității, 
adică dintre fruntașii ale căror 
succese erau fixate ca obiective 
de îndeplinit de către fiecare 
îngrijitor. Au fost inițiate mul
te schimburi de experiență și 
întîlniri cu specialiștii din sta
țiuni experimentale, pe opt tra
see a circulat „caietul experien
ței valoroase" în care cei mai 
hărnici îngrijitori au înscris me
todele lor de muncă, toți tine
rii îngrijitori au fost cuprinși 
în formele de învățămînt agro
zootehnic, s-au activizat 
tele de perete, iar celor
merituoși li s-au dedicat unele 
dintre cele mai reușite activi
tăți cultural-artistice. Prin în
treaga muncă politică desfășu
rată s-a urmărit ca toți tinerii 
să participe efectiv — și de la 
o zi la alta cu mai bune rezul
tate — la îmbunătățirea activi
tății în zootehnie. Și efectul a- 
cestei asidue preocupări n-a In- 
tîrziat să apară : în toate uni
tățile agricole ale județului Vîl
cea producțiile zootehnice au 
depășit cota realizărilor din a- 
nul precedent, foarte multe din
tre acestea raportind obținerea 
de plusuri substanțiale ale sar
cinilor anuale de plan. Cei din 
Olanu au depășit cu 368 litri 
lapte producția medie planifica
tă pentru fiecare vacă furajată, 
cei din Făurești, cu 188 litri, cei 
din Alunu cu 486 litri, cei din 
Amărăști. Glăvile și Stoiceni cu 
397, 235 și respectiv 216 litri, 
în aceste unități, și în altele 21, 
s-a reușit un devans de pină la 
trei luni în ce privește îndepli
nirea prevederilor planului cin
cinal.

Pentru 
trecut a 
scrisă și 
vitate ) 
de partid ; obiectivele 
lor devenind, în felul 
jaloane ale întregii activități ce 
se desfășoară în zootehnia jude
țului Vîlcea. Și acțiunea declan
șată anul trecut este continua
tă in zootehnia vîlceană cu plu-

sul de eficiență ce-1 dă expe
riența acumulată. în fiecare di
mineață, odată cu începerea 
programului, pe linia grajduri 
se află, alături de iqgrijitori, și 
un membru al comitetului 
U.T.C. Acesta, nu numai că ur
mărește modul in care lucrea
ză tinerii, adună și transmite 
direct consiliului de conducere 
sugestiile îngrijitorilor uteciști, 
dar muncește alături de tinerii 
îngrijitori. Și cu participarea 
lor, comitetul de partid și con
siliul de conducere ale fiecărei 
unități au întocmit programul 
politic, economic și de pregătire 
profesională a cadrelor de în
grijitori vizînd dezvoltarea zoo
tehniei, iar cei aproape o mie 
de tineri care lucrează în zoo
tehnia județului participă efec
tiv la materializarea acestuia, 
„în toate cele 71 de cooperative 
agricole, ne spunea tovarășul 
Ion Suciu. prim secretar al co
mitetului județean al U.T.C.. ti
nerii participă la modernizarea 
adăposturilor, întreaga muncă

în zootehnia
județului Vîlcea

gaze- 
mai

i 1974, inițiativa de anul 
uteciștilor a fost 
în programul 

al comitetului

în
de 8Cti- 
județean 
uteciști- 

acesta,

necalificată fiind efectuată 
către ei ; pun la punct 
țiile de preparare prin 
și dospire a furajelor ; 
sub patronaj cultivarea 
raje a suprafețelor din . 
trill sectoarelor și sprijină 
țiunea de sporire a fertilității 
pajiștilor". Modernizarea a cin
cizeci de grajduri este obiectiv 
utecist în județul de la poalele 
Paringului și Făgărașilor. Tn 
fiecare după-amiază lucrează, 
la introducerea luminii electri
ce și a apei curente, uteciștii 
navetiști la întreprinderile in
dustriale. In vederea reducerii 
cheltuielilor sint folosite și une
le materiale asigurate pe pian 
local, sau recuperate din deșe- 
urile industriale. La Zătreni, de 
pildă, au fost refolosite țevi la 
care renunțaseră cei de la uni
tățile de foraj, la Olănești apa 
este adusă în grajduri pe con
ducte realizate din pămint ars, 
iar la Băbeni. Drăgășani. Olă- 
nu au fost utilizate materiile 
recuperate de la I.C.M.. in 
schimbul acestora predindu-se 
o cantitate egală de alte metale 
vechi. S-au redus, astfel, consi
derabil cheltuielile de investi
ții, fără a se influența negativ 
calitatea lor. Totodată, la Ola
nu, Ion Stoian, Nicolae Tăut, 
Elisabeta Pană. Ioana Sanda. 
Maria Tudor, la Mihâești, Ma
na Fotolescu. Filofteia Nicu, 
Ion Stegăruș. la Stoiceni. Nico
lae Iacobescu și Ioana Bercea, 
la Vlădești. Gheorghe Uțâ. la 
Făurești, Florea Buhulea, Teo
dora Vulturescu. Elena Bucur 
— și, lucru asemănător in cele
lalte cooperative agricole — ca 
cei mai buni practicieni au ini
țiat o vastă acțiune la cultiva
re cu furaje, pină la ultimul 
metru pătrat, a terenurilor din 
vecinătatea grajdurilor, creir.d.

de 
instala- 
amestec 
au lua’ 
cu fu- 

perime- 
ac-

în felul acesta, un stoc temporar 
de masă verde pentru hrana 
animalelor. De remarcat că a- 
ceste suprafețe beneficiază de 
amenajări simple pentru iriga
ții prin folosirea surplusului de 
apă din sectoarele zootehnice 
— un hectar astfel semănat și 
cultivat echivalind cu cel puțin 
două sau trei din cîmp... Iar 
pe dealuri și lunci, pe pajiștile 
alpine peste zece mii de tineri 
lucrează la defrișarea arborete- 
lifi, fertilizarea, suprainsămin- 
țarea, irigarea sau grăparea a- 
cestora. Peste '20 de mii de hec
tare au fost întrețin ute de ti
neri numai in această primăva
ră. Așa cum ne încredința to
varășul V. Gâvăruș, director ge
neral adjunct la Direcția gene
rală pentru agricultura jude
țului Vilcea, prin contribuția de 
pină acum a tinerilor au fost 
create condițiile obținerii unui 
spor de cel puțin două-trei sute 
de litri lapte de la fiecare vacă 
furajată față de media 
rilor anului trecut. Și, 
te cooperative aceste 
s-au și materializat. La 
de piidă, in primele trei 
ale acestui an s-a obținut pro
ducția a patru luni de anul tre
cut Fruntașii sectorului sint : 
Elisabeta Garamia, Valeria Flo
rea. Victoria Popa și Gheorghe 
Birlan care, incă de pe acum, 
au o depășire a planului egală 
cu sarcina de plan pe un an 
pentru o vacă. De asemenea, la 
Olănești. Păusești-Măgloși, Vlă- 
deni și Mihăești. producțiile de 
lapte obținute de la animalele 
în lactație depășesc, zilnic, 8-10 
litri.

Competiția pentru mai mult 
și mai bine continuă cu efor
turi inzecite. Așa, pentru că 
fiecare specialist sau simplu în
grijitor este conștient de faptul 
că ceea ce s-a raportat ca îm
pliniri nu reflectă nici pe de
parte posibilitățile naturale și 
economice existente. tradiția 
locurilor. Saltul continuu ascen
dent al rezultatelor de pină a- 
cum subliniază convingător 
strădania celor din această par
te a țării de a redresa foarte 
repede zootehnia, de a face din 
acest sector de producție prin
cipala sursă de venituri. O ga
ranție în pius pentru succesele 
viitoare o constituie și progra
mul amplu de măsuri inspirat 
din documentele recentei Con
sfătuiri pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură, parti
ciparea mai numeroasă decit 
oricind a tinerilor la acțiunile 
vizînd zootehnia : peste o sută 
de uteciști s-au angajat numai 
in această iarnă ca îngrijitori, 
la aproape 90 la sută a crescut 
numărul celor cari 
lună de lună oepăș 
lor de plan : prin 
uteciștilor se scont 
rea unei producții 
de ID&S3 VțTG-? 30

realiză- 
în mul- 
condiții 
Băbeni, 

luni

rapor

a sarcia 
egală cu cel

a-

ar.ga; 
se ci 
cu’-â.

GH.

Ritm intens
la semănatul

• PE OGOARELE JUDEȚELOR DÎMBOVIȚA, 
BUZĂU și PRAHOVA au continuat duminică 
lucrările de insămințare a porumbului și alte 
activități de sezon. Ca urmare, insămințatul po
rumbului a fost încheiat, in această zi. de lucră
torii întreprinderilor agricole de stat dimbovi- 
țene pe întreaga suprafață planificată — pesfe 
5 500 ha. De asemenea, această lucrare a fost 
terminată și de 80 de cooperative agricole de 
producție din cele trei județe.

• IN PESTE 50 COOPERATIVE DE PRO
DUCȚIE și ferme ale întreprinderilor agricole

fi

și-au propus 
de animale 
I — este un 
■ui înfăptuire

FECIOR U

porumbului
zona terenu- 
eele din Dă- 
luerat dmni- 
lucrare care,

de stat din județul Dolj, situate in 
rilor nisipoase — intre care se află 
buleni. Călărași. Sadova ete. — s-a 
nici la insămințarea porumbului.
Ia nivelul județului, a fost efectuată pe mai
mult de 1 588 hectare. Simultan, in toate unită
țile s-a lucrat in sectoarele legumicole, iar in 
unele cooperative din zona centrală și nordică 
a județului au continuat lucrările pentru crea
rea unor acumulări speciale din excedentul de 
apă. acumulări care — la nevoie — vor fi folo
site pentru udarea culturilor.

La București s-a desfășurat 
intre 19 și 21 aprilie întrecerea 
celor mai bune formații studen
țești de estradă, muzică ușoară 
și brigăzi de agitație. întrecerea 
de la București a încheiat luna 
manifestărilor artistice cuprinse 
în cele 9 secțiuni ale Festivalu
lui național al artei studențești, 
la care au participat peste 4 500 
de studenți. Amploarea fără 
precedent a acestei ediții a do
vedit marile resurse ale artei 
interpretative studențești, fapt 
remarcat și de președintele ju
riului întrecerilor găzduite în 
Capitală, compozitorul George 
Grigoriu : „Urmăresc cu atenție 
arta interpretativă studențească. 
Spectacolul de estradă se află 
pe calea autentică a producției 
muzicale valoroase îmbinate cu 
coregrafie de gust, lumină și 
mișcare — bine gindite. Un fapt 
îmbucurător este relansarea 
spectacolului de brigadă Ia un 
deosebit nivel artistic, mai ales 
că in trecutele ediții acesta lip
sea fără justificare. Este, de 
altfel, meritul U.A.S.C.R.-ului, 
care a avut grijă să orienteze 
judicios activitatea in acest do
meniu. Mă aflu a treia oară in 
onorata calitate de președinte al 
juriului și trebuie să mărturi
sesc că incă de Ia ediția din 
1970 muzica studențească a lăsat 
urme semnificative in creația 
mea. O bună parte din succe
sele mele le datorese studenți
lor și le 
ceasta".

Iată și 
tistice de
Universitatea Galați. Facultatea 
de electronică București. Forma-

mulțumesc pentru a-

laureații : Brigăzi ar- 
agitație: I.M.F. Cluj,

In sala Casei de cultură a 
studenților din Timișoara, a 
avut Ioc duminică dimineață la 
orele 10. faza pe țară a con
cursului cu tema „Dezvoltarea 
agriculturii României in anii 
construcției socialismului", con
curs organizat de Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România și Ministerul Ă- 
griculturii. Industriei Alimen. 
tare și Apelor, și dedicat celor 
două evenimente majore, cea 
de-a XXX-a aniversare a Elibe-

Secvențe din spectacolul „Faust, Mefisto fi... studenții" pe un 
text de ILIE DOGARU — realizat de Centrul Universitar Bucu

rești — laureat special al juriului pentru realizare artistică.
Fotografia : VASILE RANGA

ții de estradă : Centrul univer
sitar Timișoara, Centrul univer
sitar Cluj, Facultatea de medi
cină veterinară București ; Pre
miul special al juriului pentru 
realizare artistică : Centrul uni
versitar București. Dans modern: 
Centrele universitare Brașov și 
Tg. Mureș. Formații de muzică 
ușoară : Cristal (Galați). Progre
siv TM (Timișoara), Capitol 
(București), Experimental quar
tet și Acustic T’74 (ambele din 
Cluj). Premii speciale ale juriu
lui formațiilor Eolic (Bacău) și 
Student group jazz (București), 
Muzică ușoară : Livia Popescu,

Miculina Mielceanu (Timișoara), 
Pușa Moraru, Ana Moldovan, 
Rodica Onac, Eugenia Tatu, A- 
driana Pițu, Vali Mureșan (Cluj), 
Nadia Bălașa (Craiova), Stelian 
Coman. Eugen Aldea, (Bucu
rești), George Nicolescu. Rodica 
Giosanu (Petroșani), Folk : Au
relian Benedict (București), Fla
căra folk (Iași). Adina Dimitriu 
(Timișoara). Revistele „Viața 
studențească" și „Amfiteatru" 
au oferit două premii speciale 
formațiilor Pro Musica (Timi
șoara) și 'Euxin (Constanța).

calin stanculescu

președintelui României,
NICOLAE CEAUSESCU»

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimata președinte Ceaușescu,
Ca președinte al Consiliului de Administrație Ia „Control Data 

Corporation", partener al guvernului dv in acțiuni de cooperare și 
ca vicepreședinte al Consiliului Economic Româno-American, doresc 
să vă transmit urările mele cele mai bune și sincere cu ocazia ale
gerii dumneavoastră ca cel dinții președinte al Republicii Socialiste 
România.

Sint sigur că alegerea dumneavoastră ca președinte este de bun 
augur pentru dezvoltarea in continuare a cooperării dintre Româ
nia și S.U.A.

WILLIAM C. NORRIS
Președintele Consiliului de Administrația 

la „Control Dala Corporation" 
Mineapolis — Minesola S.U.A.

Noul ambasador al Republicii 
Chile la București, Eduardo Va
ras Videla a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

rării patriei și Congresul al 
XI-lea. Dat fiind faptul că ediția 
din anul trecut a fost cîștigată 
de echipa timișoreană, Comite
tul executiv al U..A.S.C.R. a ho- 
tărit ca actuala ediție să se des
fășoare la Timișoara sub egida 
Institutului agronomic. La con
cursul fazei finale au participat 
echipe reprezentind 8 centre u- 
ni verși tare, fiecare echipă fiind 
compusă din trei studenți. Pe 
primul loc s-a clasat echipa In
stitutului agronomic din Timi-

șoara, care a totalizat 1 120 
puncte, echipă care a fost for
mată din Dume Aurel, 
loan și Burciu Marcel, 
Agronomie. Locul doi, 
Institutului agronomic 
Bălcescu din București, 
puncte, iar 
Institutului 
tru Groza“ 
puncte.

Tărău 
anul III 

echipa 
„Nicolae 
cu 1068 

echipalocul trei 
agronomic ..Dr. Pe
din Cluj, cu 1025

MARCEL ILIE

Duminică, s-a inaugurat în sa
tul Boz, județul Alba, noul că
min cultural construit prin 
muncă voluntar-patriotică și cu 
contribuția in bani a cetățenilor. 
Acesta dispune de o sală 
spectacole și cinema cu 250 
locuri, o bibliotecă 
nexe.

în cadrul festivității de dare 
în foloșință a noului edificiu 
cultural a avut loc un bogat 
program artistic, susținut de for
mațiile de artiști amatori din 
sat și din alte localități înveci
nate.

La căminele culturale din Ho- 
pirta și Unirea și-au dat intîl- 
nire intr-un veritabil concurs

formațiile de teatru și brigăzile 
artistice de agitație din locali
tățile gazdă și din Aiud, Ocna 
Mureș și Mirăslău. care au pre
zentat spectacole dedicate glo
rioasei sărbători de la 23 Au
gust și Congresului al XI-lea al 
partidului.

și alte

de 
de 
a-

în comuna Ilia, județul Hune
doara, a început duminică fes
tivalul cultural-artistic „Mureș 
pe marginea ta“, organizat in 
cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și a 
Congresului al XI-lea al parti
dului. Această manifestare, care 
va prilejui timp de o săptăminâ 
diferite activități cultural-edu- 
cative, a fost inaugurată cu 
simpozionul „30 de trepte de lu
mină", după care a urmat un 
spectacol muzical-literar și ci
clul de 
„România XXX".

filme documentare
>4

D I V IHANDBAL. Rapid la prima victorie
După trei eșecuri consecutive, 

handbalistele de la Rapid au 
realizat, ieri, in deplasare, pri
ma victorie din 
După o dispută strinsă. fero
viarele au dispus cu 10—8 de 
C.S.M. Sibiu La fel de echili
brat a fost și meciul feminin 
Confecția București — Voința 
Odorhei. incheiat cu 
primei formalii. 10—8. 
tele de ia Universitate 
rești continuă să cor. 
clasameutu: seriei I. » 
7 puncte. ir etapa de

c-j scorul 
ure*ul Ti

for-

Liderii celor două serii ale 
campionatului masculin, Dina
mo București și Minaur Baia 
Mare, revenită de scurt timp in 
prima divizie, continuă să fie 
netnvinși. Dinamoviștii au obți
nut. ieri, pe teren propriu, o 
victorie la scor. 16—5. in fața 
echipei Independența Sibiu, iar 
handbaliștii băimâreni au Între
cut cu 15—13 pe Dinamo Bra
șov. Alte rezultate tehnice : 
Su;r.;a Bacău — Steaua 11—17.

T:rgS Mureș — „U* 
Clui 22—16.

Seria I : C.S.M. Suceava —• 
Viitorul Vaslui 1—0; S.C. Tul- 
cea — Progresul Brăila 0—1; 
Metalul Plopeni — Gloria Bu
zău 0—0; Celuloza Călărași — 
Caraimanul Bușteni 2—0: Oțe
lul Galați — C.F.R. Pașcani 
1—0; Ceahlăul Piatra Neamț — 
Constructorul Galați 6—2: F. C. 
Galați — Petrolul Moinești 3—0; 
Știința Bacău C.S.U. Galați 
1—0: Victoria Roman — Metalul 
Mija 3—0.

- Electroputere Cra- 
Carpați Brașov — 

Progresul București 0—0; Meta
lul Drobeta Turnu Severin — 
Metrom Brașov 2—1: Șantierul 
Naval Oltenița — Minerul Me
tru 1—0.

Tirgoviște 
iova 1—2:

FRAȚII JDERI — Gala filmului 
românesc : Patria (ora 20).

TREI SCRISORI SECRETE : Pa
tria (ora 9), Central (orele 9.15; 
11,30: 13.45: 16: 18.15: 20 33).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
București (orele 9; 11.15; 13.36: 
16.30; 18.45: 21). Favorit (ore.e
9.15: 11.30: 13,45: 16: 18 15; 20 30).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Scala (orele 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 20.45), Capitol (orele 915: 
11.30; 14; 16,15; 18.30: 20,45) Lucea- »*_... -------- 9. ul5. 13 30. lg.

DECÎT MOARTEA : 
12,30; 14.45; 17.15 ;

pentru copii :

M L_

RUGBI. In derbiul etapei, Grivița Roșie-Steaua 
21—9.

Partida dintre Grivița Roșie 
și Steaua, așteptată cu mult in
teres de numeroși spectatori 
prezenți ieri in Parcul Copilu
lui din Capitală, nu a corespuns 
tuturor așteptărilor. Grivițenii 
s-au prezentat, totuși, mai bine 
pregătiți decit steliștii. Iată ci- 
teva faze mai interesante: după 
ratarea primei lovituri de pe
deapsă acordate Griviței Roșii, 
Simion va puncta pentru echipa 
sa: 3—0. Va urma ratarea a 
cinci lovituri de pedeapsă, ca 
apoi Țibuleac. să ridice scorul 
la 6—0. Pentru militari. Oct. 
Corneliu va reduce scorul la 
6—3, intr-un final de repriză 
mai spectaculos. Repriza a Il-a 
debutează cu aceleași ratări de 
lovituri de pedeapsă. Urmează

o serie de trei lovituri favora
bile grivițenilor — autori. Co- 
mănici, Simion și Țibuleac. La 
scorul 15—3. urmează incercarea 
lui Bărgăunaș transformată de 
Simion: 21—3. Cu un minut 
înainte de finalul partidei. Șer- 
ban de la Steaua reușește o în
cercare transformată de Durbac: 
21—9. Un merit pentru buna 
desfășurare a meciului l-a avut 
arbitrul AI. Lemneanu, care a 
sancționat cu promptitudine ori
ce greșeală comisă in terenul 
de joc.

Tot ieri dimineață în Capitală 
a mai avut loc partida : Vul
can—C.S.M. Sibiu încheiată cu 
scorul de 9—3.

Seria a n-a : Șoimii Sibiu — 
Gaz Metan Mediaș 1—0: Trac
torul Brașov — Nitramoma 
Făgăraș 1—1; Dunărea Giurgiu 
— Chimia Rm. Vilcea 0—2; 
Autobuzul București — Flacăra 
Moreni 1—0; Dinamo Slatina — 
Metalul București 2—1: C.S.

Seria a Ill-a : Gloria Bistri
ța — Unirea Arad 0—0; C.F.R. 
Timișoara — Minerul Anina 
2—1: Minerul Baia Mare — 
Olimpia Satu Mare 0—0; Olim
pia Oradea — Arieșul Turda 
1—0; Mureșul Deva — Victoria 
Cărei 1—0; Textila Odorhei — 
U.M. Timișoara 1—2: Metalur
gistul Cugir — Industria Sirmei 
Cimpia 
Textila
1—0; Minerul Gavnic 
nul Hunedoara 2—0.

Turzii 2—1: Vulturii 
Lugoj — F.C. Bihor 

Corvi-

M E RI D I A bl

GABRIEL fLOREA

OINĂ. Prima etapă a „Cupei României"
De eiteva zile au început 

jocurile din etapa județeană a 
„Cupei României" la oină, reu
nind mai multe formații cu o 
frumoasă tradiție. Turneul or
ganizat de comisia de oină a 
județului Ialomița a fost cîști- 
gat de echipa Celuloza Călărași, 
care a dispus de Flacăra-Mihail 
Kogălniceanu. Drum Nou-Radu 
Negru și Ialomița-Sudiți. în

Capitală, pe stadionul „Gloria" 
și la baza sportivă universitară 
de la Lacul Tei s-au intîlnit 
cunoscutele formații ; Combi
natul Poligrafic „Casa Scinteii", 
campioană republicană. Univer
sitatea, Dinamo și Gloria-Uzi- 
nele Republica, care au jucat 
sistem turneu, tur și retur. Pe 
primul loc s-a clasat echipa de 
oină a tipografilor de la C.P.B.

• Astăzi. 22 aprilie, se dispută
la Buenos 
de fotbal 
României și Argentinei, 
suscită un ' ’
matorii de fotbal 
Argentinei. Pentru fotbaliștii ar
gentinieni meciul este un prim 
test important al pregătirii lor 
in vederea campionatului mon
dial, în timp ce fotbaliștii 
mâni, învinși cu 2—0 
întilnire cu Brazilia, 
desigur să obțină un 
mai bun.

Iată și formațiile 
Argentina: Santoro, Wolff, Tog- 
neri, Sa, Tarantini, Telch, Brin
disi. Potente, Balbuena, Cano, 
Bartoni ; România: 
Anghelini, Sameș, 
Cristache, Dudu 
Dinu,aiordânescu, Lucescu, Kun, 
Marca

• Au luat sfirșit întrecerile 
celei de-a 25-a ediții a campio
natului național feminin de bas
chet. Pentru a 9-a oară titlul a

Aires partida amicală 
dintre selecționatele 

Jocul 
viu interes printre a- 

din capitala

ro-
în recenta 
vor căuta 

rezultat cit

probabile :

Iorgulescu,
Antonescu, 
Georgescu,

fost cucerit de echipa Politeh
nica București. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat I.E.F.S., 
Voința București. Rapid Bucu
rești. Universitatea Cluj și Uni
versitatea Timișoara.

în ultima zi a competiției au* 
fost Înregistrate următoarele 
rezultate tehnice: Voința—Poli
tehnica 81—78 ; I.E.F.S.—Uni
versitatea Cluj 83—82 ; Rapid— 
Universitatea Timișoara 62—60.

• In ultimul meci al campio
natului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), desfășurat la 
Helsinki, echipa Finlandei a în
vins cu scorul de 5—4 (2—1,
2—0, 1—3) selecționata Ceho
slovaciei. Iată clasamentul final: 
1. U.R.S.S. 18 puncte; 2. Ceho
slovacia 14 puncte: 3. Suedia 11 
puncte; 4. Finlanda 10 puncte ; 
5. Polonia 4 puncte; 6. R. D. 
Germană 3 puncte. Echipa 
U.R.S.S., care și-a confirmat din 
nou înalta clasă de joc. cîștigă 
pntru a 13-a oară titlul de cam
pioană a lumii.

țârul (orele 
18,15 20.30)

MAI TARI 
Doina (orele 
19.45 — program 
orele 9,45; 11.15).

RIO LOBO,: Festival (orele s; 
11: 13; 15; 17; 19: 21) Grivița (o- 
rele 8.43: 11.15; 13,30; 15,45; -----
20,30). Flamura (orele 9; 
13.30; 18; 18,15; 20.30).

16: 19.30), 
Cotroceni 
19.15).
CE-----

sior 
18.15; 
H.15; .... _
(orele 8.30: 11;'13.15: 18;
20,23), Modern (orele 9; 
13.30: 16; 18,15; 20,30).

VALURILE DUNĂRII: Lumina 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16; 13 15:
20,30).

cidul : Victoria (orele 9; 12.30; 
16,15; 19.45). Volga (orele 9; 12 30; 
16; 19,30).

UN COMISAR ACUZA • Buzesti 
(orele 9; 12.30; 16; 19.30). Aurora 

18;
11.15;

13.15;
11.13;

PACALa : Dacia (orele 3: 12.30; 
Lira (orele 15.30: 19) 
(orele 11: 14; 18.45;

DRUM SA ALEGI : Excel- 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16;
20,30). Melodia (orele 9; 

13,30; 16: 18.30: 20.45) Gloria 
" ............... ■’ 18.15;

11.15;

ate • publicitate • publicitate • publicita
____

blicitatc • publicitate • publicitate
—-.....

(orele 9; 12.30; 16; 19 30)’ .
(orele 9; 11,15; 13.30;' 15.45
20,15). Flacăra (orele 9; 
13,30; 15.45; 18; 20.15).

LE MANS : Arta (orele 
17.45; 20).

CĂLĂREȚUL FARA
Bucegi (orele 15.45; 18;
Munca (orele 16: 18: 20)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20,15).

TARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIA : Giulești (orele 15 30; 
18; 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA : Floreasca (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Crin- 
gași (orele 16; 18,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN" : Ferentari (orei. 
15.30; 18; 20,15). f

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Pacea 
(orele 15,30; 17,45: 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI : Mo
șilor (orele 9; 12.30; 16: 19 30).

SECRETUL LUI BUDDHA : 
Unirea (orele 15,45: 18; 20 15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15)

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Cosmos (orele 15,30; 
18; 20.15). Progresul (orele 15.30; 
18; 20.15).

CEAȚA: Popular (ora 20 15).
OMUL CU CREIERUL TRANS

PLANTAT : Popular (orele 15.30; 
18).

STRUCTURA CRISTALULUI ; 
Viitorul (ora 20).

DRUMUL SPRE VEST : Viitor.'.

15.30;

CAP :
20.15),

România-film prezintă:

producție a studiourilor engleze
regia : Mike Vardy ; cu : Kenneth Haigh, Nanette Newman, 

Harry Andrews.

; In ajutorul elevilor din clasa a Xll-a
1 Librăria „Cartea prin poștă' - unitate a cooperației de 

I consum din București, str. serg. Nuțu Ion, nr. 8—12, sector 
® 6, oferă elevilor o serie de cărți necesare pentru pregăti- 
_■ rea examenului de bacalaureat și admiterea în facultate.
■ Scriind o carte poștală
■ mîciliu cărțile solicitate.
™ lui poștal.

pe adresa librăriei, primiți la do- 
Plata se face la primirea coletu-

IATĂ TITLURILE
EXISTENTE ÎN DEPOZIT:

■

■

ionescu-Tiu, Probleme de matematică pentru examenele
■ de bacalaureat si admitere in învătămîntul superior, lei

■ 1850.
Mogoș Gh„ Compendiu de anatomie și fiziologie, lei 41. 
Oncescu M., Fizica - nivel postliceal, vol. I, lei 18,40. 
Rabega C., Chimie pentru admiterea în facultate, lei 

a 20'50'
R ga Th., îndrumător pentru lucrări practice de embrio- 

loqie, lei 19.
Rișavi I., Chimie și probleme de chimie pentru concursul 

! de admitere în învățămîntul superior, lei 27.
Vasculescu Tr., Radiologia medicală pentru invățămintul

j superior, lei 37.
B Voiculescu I. C., Anatomia și fiziologia omului, lei 53. 
B Ciobanu M., Ghid de anestezie și reanimare (I.M.F. Bucu- 
B rești), lei 21,50.

Antologia poeților victorieni, vol. II (catedra de literatură 
J engleză), lei 29.
B Proza eseistică victoriană, vol. I, II, III (catedra de lite- 
B ratpră engleză), lei 29. _
SbIBBBIBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBiS.

■■

■ ■
■
■

I.T.A.-BUCUREȘTI 
AUTOBAZA 1 MARFA - 

TITAN
Șos. Gării Cățelu 174, 

sector III

RECRUTEAZĂ 
IN PERMANENȚA 

tineri în vîrstă de 17%-35 ani, 
studii 7-8 cl.

ÎN VEDEREA ȘCOLARIZĂRII 
CA ȘOFERI PROFESIONIȘTI

în perioada școlarizării se 
asigură gratuit : cazare, ar
ticole de îmbrăcăminte, e- 
chipament de protecție și 

masă (sau bursă).

După școlarizare se asigu
ră repartizarea în locuri de 
muncă apropiate de domi
ciliu, pe diferite categorii 
de autovehicule, după pre

ferință.

Informații și înscrieri, la 
sediul autobazei.

Mijloace de transport : 
tramvaie 19, 27 și 28.

Autobuze 65 și 46 barat.

T a a E3 a E3 E3 E3 E3 a a a C3 E3 EZ3 a 
J *

] întreprinderea t
] energo-reparații [

B-dul Mărășești nr. 2, sector 5,

] ANGAJEAZĂ J
muncitori necalificați, tineri începînd cu vîrsta de 16 ani 

împliniți, în vederea calificării prin cursuri de scurtă du
rată (6 și 8 luni) cu scoatere din producție, în meseriile : 
strungar și turnător-formator.

Pentru meseria de strungar se primesc absolvenți ai șco
lii generale, iar pentru meseria de turnător-formator, ab
solvenți a minimum 4 clase.

Angajarea se face atît pentru sediul din b-dul Mărășești 
nr. 2, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul 
Libertății, cit și pentru modernul sediu din Vitan, b-dul 
Energeticienilor nr. 2, sector 4, la capătul autobuzului 35.

Cursanții primesc pe durata cursului salariul tarifar de 
1071 lei lunar, precum și alte drepturi stabilite de lege : 
spor pentru condiții deosebite, echipament de protecție și 
de lucru, antidot etc.

Relații suplimentare se pot obține la biroul personal,
, telefon : 23 26 40.

(ora 16).
LUNA FURIOASA : Rahova (o- 

rele 15.30: 18: 20.15).

PROGRAMUL I
In jurul arei 15,30 — transmisiu

ne directă de la aeroportul Oto- 
peni : ceremonia sosirii la
București a președintelui Republi
cii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer. care la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, va 
efectua o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră. 16,30 Emi
siune în limba maghiară. 19.0S 
Avanpremieră. 19,05 104 ani de la 
nașterea lui Vladimir nici Lenin. 
19,20 1001 de seri : Povestea lui 
Rumcajs. 19,30 Telejurnal. 1 Mai 
1974 — sub semnul anului jubiliar. 
Cronica întrecerii pentru Îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men. 20.00 Prim plan : Numai Ca
rul Mare nu merge... Emisiunea 
prezintă 5 muncitori de la Fabri
ca de rulmenți din Birlad, prin
tre care Constantin Bâdărâu si 
Aurel Kiru. Eroi al Muncii Socia
liste. 20,25 Muzică populară. 20.35 
Roman-foileton . „Educație senti
mentală". Episodul II 21.30 Revista 
literar-artistică TV. Ajutoare de 
nădejde ale Partidului. 22.15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
17,30 Telex. 17.33 Muzică distrac

tivă. 17,50 Ferestre deschise spre 
lume. 19.10 Album coral. 19.20 
1001 de ser! : Povestea lui Rum
cajs 19,30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii : „Comoara din 
13 case". 20.25 Viata economică a 
Capitalei. 20,45 Pagini muzicale de 
mare popularitate din literatura 
pianului. 21,15 Drumuri In istorie : 
Istorie pe Mureș. 21.35 Selecțiunt 
din emisiunea de varietăți ..Fii 
calm, drr.gul meu". 22.05 Socio- 
rama.
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FESTIVAL UL HANDBAL UL UI
Pasionantă și instructivă intilnire cu patru generații de campioni mondiali

Cum se știe, vineri seara, a avut loc, la Ho
rească, Festivalul handbalului, manifestare ne- 
dită organizată de ziarul nostru in caa'ul *n3- 
diționalelor „Seri ale Scinteii tineretului". O '*- 
tîlnire cu handbaliștii tricolori, campion c lu
mii, pentru mărturisiri, pentru retrdspecn ve, 
pentru proiecte și-o dorește, cu —are ardoare, 
orice suporter adevărat. Am avut dovada "c- 
relui interes pentru seara de la Ro'ecscc me
diat după anunțul din ziar, dnd z e n ș - cm 
fost asaltați cu solicitări pentru un oc in sa c 
spoiturilor. Mii, zeci de m dorea, un .per
mis” de intrare. Aproape 3 000 de ubitor o 
sportului au avut însă fericirea să participe a 
Festivalul handbolului. Dar multi c ntre e ou 
fost nevoiți să urmărească program., 
in picioare. A fost o seară a entu
ziasmului și tinereții. O seară in care s-cu dez-

Jănțuit, deopotrivă, so ' tele și pasiunile. Am 
impres-a că niciodctâ, nici ch or la un meci de
cisiv, nu s-au revărsat, spre idolii semicercului, 
aritea aplauze. Trei O'e de sport. Trei ore de 
handbcl și muzică ce s-au constituit intr-un su
perb și fierbinte omag u adus comptonilor 
mondiali ai mai multor generații. Un moment 
memorabil și aparte per*ru handbalul româ
nesc, pentru biografia acestor minunați băr
bați ci sportului. „Cnstirea pe care ne-o fac 
suporterii și pe care n-am mei trăit-o până o- 
cum, nu va putea fi oftată niciodată*, cixn ob
servau, cu o mare sa» sfecle ș bucura, 
Gheorghe Gruia și Cornel Pene.

Dar să derulăm, împreună, F‘m j( —a- fes*ă- 
rT de 'a Rorecsca seleciind c*evo secx*‘e 
pen—j cititorii noștri.

„Diplome de onoare44 
pentru cei ce știu să apere onoarea

Pagini de antologie intr-o premieră absolută

Intră in sală, in aplauzele 
tribuneior. campionii lumii. 
Sportivi și antrenori eme- 
riți. O galerie de mari ve
dete sportive. Este rememo
rată marea victorie de la 
Berlin, acea clipă de neuitat 
cind tricolorii făceau turul 
de onoare purtind cu brațele 
lor puternice drapelul Româ
niei socialiste. După ce se 
antă imnul „Trei culori*, in 
acest cadru adecvat este e- 
vocată solemnitatea care aa- 
vut loc recent, la Consiliul 
de Stat, cind președintele 
României socialiste, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
i-a primit pe campionii lu
mii și le-a inminat inalte 
distincții și ordine in semn 
de aleasă prețuire pentru 
victoria strălucită pe care au 
obținut-o la Berlin, cucerind 
pentru a patra oară titlul 
suprem. înscriindu-se în a- 
ceeași deosebită considera
ție, urmează momentul de
cernării celei mai inalte dis
tincții a organizației revolu
ționare a tineretului din 
patria noastră : cei 16 compo- 
nenți ai lotului primesc Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. Inminind diploma și 
insigna, tovarășul Radu Ena- 
che, secretar al C. C. al 
U.T.C. a adresat, din partea 
secretariatului C.C. al U.T.C., 
felicitări și urări de noi suc
cese. in sport și in viață, 
handballștilor tricolori. El a 
arătat că tineretul nostru 
este mindru de campionii

lumii, le admiră puterea de 
luptă și dăruire, demnitatea 
și dirzenia cu care au apărat 
culorile naționale intr-o în
trecere sportivă de mare an
vergură. Patriotismul lor 
fierbinte, faptul că ei obțin 
rezultate care se răsfring a- 
supra noastră, a tuturor, că 
fac aceasta conștienți și din 
inimă, că au o frumoasă ți
nută morală, o comportare 
demnă, atit pe teren cit și 
in afara lui. așa cum au nu
mai marii și adevărații per
formeri, fac din ei un exem

plu de muncă și ambiție în 
dobindirea performanțe; și 
realizarea pe pian profesio
nal. un exemniu de răspun
dere socială, de conștiință ci
vică și sportivi Tocmai ce 
aceea exemplul handbalîgti- 
lor însuflețește și mobilizea
ză nu numai sportivii ceilalți 
pentru obținerea de suc
cese internaționale, car și 
pe toți tinerii țării in munca 
și activitatea lor de fiecare 
zL De aceea ii prețuim și 
admirăm, de aceea ii sumăm 
și iubim.

Gloria înseamnă 
talent și sudoare

Zece întrebări spontane și spi
rituale din public pentru cam
pionii lumii. Un dialog viu. pa
sionant la care a participat cu 
sufletul și inima toată sala. 
„Are cuvintul tribuna din partea 
stingă* — anunță Cristian 
Țopescu. „II întreb pe căpitanul 
echipei, Cristian Gațu, care i 
s-a părut clipa cea mai grea in 
marea finală de la Berlin 7*

GA-fU : „Ultimele secunde din 
meci, dar clipa cea mai grea a 
fost atunci cind mi s-a inminat 
trofeul ? ! Cin tarea 25 de if " 
Sala izbucnește in aplauze. O 
fată din tribuna din centru ii 
roagă pe Gruia să-i spună „ce 
părere are despre jocul noii 
echipe campioane mondiale 7“ 
GRUIA : „Simplu de răspuns : 
sint niște băieți de aur ! Cum 
am fost și noi cei dinaintea 
lor !“ Explozie; de bucurie. Ata
că, insistent, tribuna din stin
gă : „Atunci cind a pierdut 
meciul cu Suedia s-au mai gin- 
dit antrenorii Nedef și Vlase 
că vor mai ciștiga C.M. 7“ 
NEDEF : „N-am crezut că vom 
putea fi învinși de suedezi. De 
aceea înfringerea e un punct 
negru in acest C.M. După eșec 
le-am spus, impreună cu cole
gul meu, Vlase, băieților, că în
totdeauna vine cite o infringere 
cind nici nu te aștepți. Le-am 
dat și exemplul cu Elveția care 
ne-a bătut, la București, după 
ce eram campioni mondiali, la 
Paris. Cine ar fi crezut ? Dar, 
cel puțin la handbal. înfringeri- 
le au avut darul să aducă cu 
picioarele pe pămint pe băieți. 
Ca și în meciul cu Suedia. 
Ne-am mobilizat cu toții. Deși 
se spune să învățăm din victo-

rii. noi. U handbal, am invâut 
mai moli din infriageri. Și 
n-am paiea spune că «e~* mers 
rău 7“ Vine o întrebare dm 
tribuna spectatorilor de la par
ter : -Cirsd a fost convins Pena 
că echipa noastră a cișrigat 
C M'- PENU: -bis prima 
clipă a meciului, cind am io- 
ceput să zâmbesc 2 (Se aplaudă 
frenetic, toți iși amintesc de 
acel zimbet al lui Penu care au 
i-a dispărut de pe buze nici o 
clipă și care a fost o imbâroă- 
tare pentru echipa. A fost zâm
betul încrederii;. Dar sigur am 
fost după golul lui Adrian 
Cosma !“ O întrebare pentru 
Birta.an : „Dacă toți portarii 
erau de valoarea lui Penu mai 
putea deveni golgeterul C. M. 7“ 
BIKTALAX : .No știu dacă 
eram in stare să marc vreun 
gol !" Mare agitație in sală ! 
Cineva a vrut să afle părerea 
fostului căpitan al echipei na
ționale. Cornel Oțelea. despre 
actualul căpitan. Cristian Gațu. 
Oțelea. care este singurul nos
tru handbalist participant la 5 
C.M. și deținător a trei titluri 
supreme, l-a prezentat pe Gațu 
așa cum este : un excelent con
ducător de joc. un stilist, un 
virtuos al semicercului, un ju
cător de mare inspirație. Și o 
intrebare-pronostic. adresată tot 
lui Gațu care este considerat 
un mare „ghicitor* : „Pe cine 
va intilni echipa României in 
finala viitorului C.M. 7* GAJU : 
„Echipa, revelație, a ultimului 
C.M. : Polonia !“ Cind Țopescu 
anunță următoarea întrebare se 
ridică pădure de miini : un 
spectator dorea să știe „ce 
au discutat băieții, in pauza 
meciului, cind s-au văzut con
duși ?“ ,.Ne-am uitat unul ia 
altul... Chiar sintem conduși cu 
numai un gol 7 Și la Paris a 
fost la fel ! Ciștigăm !“ Și, cum 
se știe, au ciștigat Și incă de 
ce manieră !

De la campioni nu poți 
cum să devii 
campion

învăța decît 
tu însuți

După concursul-blitz „Cine 
se pricepe la handbal — cîști- 
gă !“ la care au luat parte 
10 tineri din splă, »și al 
cărui trofeu — o minge 
de handbal cu autografele cam
pionilor mondiali — a fost cîș-

tigat de elevul Gh. Popescu de 
la Liceul nr. 43, s-a mai deru
lat o secvență foarte atractivă 
și de profundă semnificație : 
păreri ale noilor campioni des
pre vechii campioni și viceversa: 
păreri ale vechilor campioni

despre noii campioni. A vorbit 
Virgil Hnat, participant la C.M. 
din 1959 (in „11“) ’61. 64 și’67 ! 
„Avind tehnicieni de elită : loan 
Kunst - Ghermănescu. Oprea 
Vlase. Nicolae Nedef. Lucian 
Grigorescu. Eugen Trofin și 
alții, sportivi pasionați și înzes
trați. plini de talent și vigoare, 
calități pe care numai tineretul 
nostru le are, condiții bune de 
pregătire, iată ce a asigurat suc
cesele in serie ale handbalului 
nostru, continuitate generații
lor" : „Fiecare dintre noi am a- 
vut un model, un idol intre ve
chii campioni — spunea Gațu. 
Nu-i cazul să omagiem un 
nume, pentru că toți cei din ge
nerațiile dinaintea noastră au 
fost niște pionieri. Noi, cei de 
astăzi mulțumim acestor oameni 
și sportivi, care au impresionat

prin temperament și conduită, 
și le promitem că vom duce.

Întîlnirea dintre fostele și ac
tualele glorii ale handbalului 
nostru — de fapt, cum bine ob
serva cineva- foste și actuale glo
rii ale handbalului mondial — 
a prilejuit și celor aproape 3 000 
de spectatori prezenți la Flo
reasca și telespectatorilor, mo
mente de mare emoție și bucu
rie. Erau prezente patru gene
rații de campioni ai lumii care 
au strălucit și strălucesc pe fir
mamentul handbalului mondial 
de un deceniu și jumătate- O în- 
tilnire emoționantă care le-a o- 
ferit bravilor noștri sportivi pri- 
lejul să se convingă incă odată 
de căldura și satisfacția cu care

pe mai departe, handbalul nos
tru, din victorie în victorie !

„Un zîmbet și o floare46 
(pentru fiecare!)

Spectatorii de Ia Floreasca și 
sportivii au avut oaspeți, pentru 
o oră. cițiva dintre artiștii noș
tri bine cunoscuți. Este vorba 
de orchestra vocai-instrumen- 
tală condusă de dirijorul și com
pozitorul Horia Moculescu, din 
care fac parte: Silviu Hera (chi
tară solo) Ovidiu Roman (chi
tară bas) și Sergiu Zagardan 
(baterie).

Avind concursul altor vedete

de calibru ale muzicii de es
tradă — soliștii Olimpia Panciu 
și Mihai Constantinescu — pre
cum și pe demult consacrații 
Horia Șerbănescu și Gioni Du- 
mitriu, show-ul muzical-artistic 
s-a bucurat de un mare succes. 
Interpreți de finețe, invitații 
„Serilor Scinteii tineretului", așa 
cum promiseseră, au prezentat 
cele mai reușite realizări ale 
lor in materie de muzică, pre-

zentare, monolog. Horia Mocu
lescu și Mihai Constantinescu 
s-au prezentat cu cîteva din 
creațiile proprii de mare suc
ces. Ceea ce le-a atras o apre
ciere unanimă din partea publi
cului — și multe flori — făcind 
din partea muzical-artistică a 
programului un moment extrem 
de agreabil și mult aplaudat. 
Cu această ocazie, spectatorii 
au putut afla de la Gioni Dumi- 
triu multe amănunte picante 
despre viața, cariera și activita
tea... sportivă a artiștilor scenei. 
Pentru că toți au practicat, și 
practică sportul. Așadar, meri
tuoșii campioni ai lumii au avut 
drept parteneri la acest original 
festival virtuoși ai scenei și mu
zicii.

au fost primite de o țară întrea
gă marile lor isprăvi de la Dort
mund, Praga, Paris și Berlin.

Acest rendez-vous a avut un 
epilog pe cît de semnificativ, 
pe atit de captivant. Un meci 
între vechii și actualii campioni 
ai lumii •— o premieră mondială 
absolută. Desigur, un meci fără 
eliminări și cu o durată mai 
scurtă, de numai 30 de minute, 
în două reprize, Cîteva amă
nunte : echipa „veteranilor" —• 
în tricouri galbene — sub titu
latura de... România tineret are 
o medie de vîrstă de peste 36 ani 
— cel mai vîrstnic, Thelman : 48 
de ani, iar formația actualilor 
campioni care începe jocul — în 
tricouri albastre—- are sub 25 de 
ani. Să nu mai vorbim de.„ 
greutate ! Arbitrii — „interna
ționalii" ing. V. Sidea, fostul por
tar al naționalei și P. Cîrligeanu 
arbitrul cu cele mai multe jocuri 
la activ : 560. Din formația Ro
mânia... tineret au făcut parte : 
Gruia, Thelman, Popescu, Sa- 
mungi, Ifnat, Oțelea, Nodea. 
De cealaltă parte : Penu, Gațu, 
Birtalan. Chicid et comp. De
sigur, într-o asemenea partidă, 
evoluția scorului și rezultatul 
final (16—16) contează mai pu
țin. Dar sala a fost pur și sim
plu electrizată de șarjele de mare 
virtuozitate ale ambelor forma
ții. Surprinzător, coechipierii lui 
Gruia arătau o formă și o poftă 
de joc, o precizie în mînuirea 
mingii și o fantezie în pătrunde
rile de pe semicerc. îneît am avut 
senzația că ne aflăm în fața a 
două echipe care susțin un joc 
de campionat. Gruia s-a ridicat 
iar de cîteva ori peste adversar 
și cu stingă sa încărcată de ex
ploziv a făcut inutil orice obsta
col — odată, forța șutului l-a 
plonjat pe Penu în plasă — 
Hnat ne-a uluit cu trei aruncări 
prin evitare. (2 goluri!) proce
deul care i-a adus celebritatea 
în lume, Thelman a executat o 
aruncare de la 7 m printr-o ro
tire de 360 grade păcălindu-1 pe 
Penu, Nodea și Oțelea s-au ară
tat și ei aceiași tehnicieni de 
mare rafinament. Un meci în 
care s-au etalat mari virtuți, o 
demonstrație de zile mari care 
a scos în evidență marile frumu
seți ale acestui sport ce cuce
rește, astăzi, lumea. La un mo
ment dat Penu, contrariat că e- 
chipa lui e condusă, părăsește 
poarta, face un slalom și mar
chează ! Ca peste cîteva minute 
Gațu să... dispară, iar la „vete
rani* arbitrul să descopere... 7 
jucători pe teren ?! Poate că un 
meci adevărat, cu miza și sus
pansurile luptei sportive, n-ar fi 
fost atit de aplaudat. Furați de 
viitoarea jocului, îneîntați de 
frumusețea și dinamismuf fazelor, 
de precizia și forța șuturilor, dar 
niai ales de circulația atit de 
rapidă și de pasele făcute cu 
atîta inspirație, piuă la pierderea 
mingii din vedere — spectatorii 
au trăit momente egalabile poate 
doar cu demonstrațiile celebrelor 
echipe de baschet americane 
Harleem și Globetrotters.

Fără discuție, handbaliștii noș
tri au acest joc în sînge, în 
ființa lor. Și cei care i-au urmărit 
„evoluînd" la Festivalul de la 
Floreasca, ori la televizor, sintem 
siguri, vor veni și pe terenurile 
de sport!

VOM
REVENI!

Sub puternica impresie 
a spectacolului sportiv 
oferit de reunirea, pe 
același teren de joc, vi
neri seara, in sala Flo
reasca, a mai multor ge
nerații de campioni mon
diali la handbal mascu
lin, numeroși cititori au 
făcut propunerea reedi
tării acestei acțiuni și în 
alte orașe din țară, a- 
ceasta puțind constitui o 
excepțională pledoarie 
pentru sport, pentru cul
tivarea la tineri a pasiu
nii pentru handbal.

N-am avut răgazul, de 
vineri pînă astăzi, să pu
nem această propunere 
in discuția forurilor res
pective - C.N.E.F.S., Fe
derația de handbal, clu
buri - cu sprijinul căro
ra am organizat Festiva
lul de la Floreasca și de 
care depinde punerea in 
practică a unor noi ase
menea intilniri. Mărturi
sim, insă, că in ceea ce 
ne privește o socotim 
interesantă și demnă de 
atenție fiind gata să fa
cem tot ceea ce poate 
depinde de noi pentru a 
oferi tinerilor din cît mai 
multe orașe ale țării sa
tisfacția cunoașterii ne
mijlocite a străluciților 
reprezentanți ai sportu
lui românesc în lume, 
care sint handbaliștii. 
Eventualele invitații le 
puteți adresa ziarului.
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de VASILE CABULEA 
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ORESTE PLECAN 
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Bun venit președintelui
Republicii Costa Rica
Jose Figueres Ferrer!

(Urmare din pag. I)

Rica promovează constant 
principiul universalității relații
lor diplomatice și se pronunță, 
alături de alte state, pentru în
tărirea rolului O.N.U. in viața 
internațională.

între Republica Socialistă Ro
mânia și Costa Rica s-au sta
bilit și se dezvoltă relații de prie-. 
tenie și colaborare pe multiple 
planuri, bazate pe principiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Un moment de însemnătate 
istorică în 
relații l-a 
tuată de 
Ceaușescu 
tembrie 1973. Prin rezultatele ei 
deosebit de rodnice, această vi
zită s-a înscris ca o contribuție 
de seamă la întărirea relațiilor 
bilaterale, prilejuind semnarea 
unui document de o excepțională 
însemnătate pentru raporturile 
dintre țările și popoarele noastre 
— Tratatul de prietenie și coo
perare între România și Costa 
Rica. Documentul are. totodată, 
o semnificație internațională 
deosebită, el reafirmind un an
samblu de principii înaintate 
care constituie condiția sine 
qua non a bunelor relații din
tre state, a păcii și colaborării 
intre popoare.

„Tratatul de prietenie și coo
perare între România și Costa 
Rica — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
semnării acestui important do
cument — se înscrie și va ră
nii ne in istoria internațională ca 
o contribuție activă la politica 
nouă, ca un exemplu in care

însemnătate 
dezvoltarea acestor 

constituit vizita efec- 
președintele Nicolae 
în Costa Rica, în sep-

două popoare, cu orinduiri so
ciale diferite, animate de do
rința de a fi libere și de a trăi 
din ce în ce mai bine, doresc 
sâ colaboreze și să participe la 
dezvoltarea colaborării cu toate 
statele lumii. Iată de ce putem, 
intr-adevăr, să spunem că prin 
acest tratat noi am dat expresie 
năzuințelor popoarelor noastre, 
că el corespunde pe deplin in
tereselor popoarelor român și 
costarican. cauzei păcii și cola
borării internaționale".

Vizita președintelui Nicolae 
. Ceaușescu a prilejuit, de ase
menea, reafirmarea hotărîrii ce
lor două țări de a acționa pen
tru aplicarea prevederilor acor
dului comercial și de cooperare 
economică semnat în 1971, pre
cum și semnarea unor noi acor
duri de colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală, 
prin care au fost puse bazele 
unei colaborări îndelungate în 
multe domenii de activitate.

Iată tot atîtea teme.iuri pen
tru care putem aprecia că vizita 
președintelui Jose Figueres Fer
rer în România, convorbirile pe 
care le va avea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor aduce o 
contribuție importantă la dezvol
tarea ascendentă a
prietenești dintre cele două țăi.. 
la întărirea și diversificarea co
operării bilaterale, în interesul 
popoarelor român și costarican, 
al cauzei păcii, progresului și 
colaborării in lume.

Animat de această convingere, 
in spiritul sentimentelor de sti
mă și cordialitate față de țara 
prietenă, poporul nostru adre
sează înaltului oaspete costari
can tradiționala urare : ..Bun 
venit pe păminul României !“.

nu mai

interviul nostru

războiul, 
această 

s-o foio-

In timpul lucrărilor sesiunii de primăvară a Uniunii Inter
parlamentare, desfășurate la București, o serie de participant 
au binevoit să răspundă întrebărilor ziarului nostru.

de a contribui la destindere44

Hans Jiirgen 
Wischnewski, 

membru al Bundestagului, 
președintele grupului interpar
lamentar din R. F. Germania

relațiil

Costa Rica
Costa Rica. in traducere „Coasta bogată", este unul dintre 

cele mai mici state ale Americii Centrale : suprafața 50 730 
km. p„ populația I 800 000 de locuitori.

Scăldată dc apele Oceanului Pacific și Mării Caraibilor, 
această fîșie ingusiă de pămint este străbătută de masivul 
Cordilierilor centrali. Neasemuitele frumuseți naturale au 
determinat călătorii străini s-o asemuie cu Elveția. Această 
„Elveție a Americii latine" are un pămint deosebit de fertil 
și o climă favorabilă care fac posibilă cultivarea cafelei, ba
nanelor, tutunului, trestiei de zahăr, porumbului, cartofilor 
ete. Agricultura este sectorul predominant. Solul acoperit de 
păduri vaste, cu lemn de esență prețioasă, ascunde impor
tante rezerve de minereuri de aur. argint, mangan, bauxită.

Preocuparea dominantă a Republicii Costa Rica este tre
cerea de la o economie agrară la o economie diversificată, 
ultimii ani fiind marcați de eforturi considerabile îndreptate 
spre dezvoltarea sectorului industrial. Ca urmare, in indus
trie s-a înregistrat un ritm de creștere de două ori mai mare 
decit in agricultură. Autoritățile de la San Jose au procedat 
in ultima vreme Ia măsuri de naționalizare a unor sectoare 
ale economiei ca electricitatea, transporturile, telefoanele, 
industria țigărilor și băuturilor, măsuri vizind stimularea in
dustrializării. A fost înființat, în același timp, un „birou de 
planificare" însărcinat cu promovarea progresului economic 
și social, elaborarea unor programe de dezvoltare în pers
pectivă a economiei naționale prin valorificarea superioară 
a resurselor materiale și umane.

O atenție deosebită se acordă dezvoltării invățămintului și 
formării de specialiști necesari economiei naționale. Frec
ventarea cursurilor primare este obligatorie și gratuită, iar

i r

R. P. D. Coreeană : Vedere panoramică a modernei cooperative agricole din Chongsan.

Este necesară o abordare
cu totul nouă a problemelor
economice și sociale ale lumii 11 a celor nouă
DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U., KURT WALDHEIM

într-o declarație făcută la 
New York, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
apreciat că actualul sistem eco
nomic mondial a devenit peri
mat. El a exprimat opinia că

ZIARUL FINLANDEZ 
„SUOMEN SOSIALI- 

DEMOKRAATTI"
DESPRE PRESTIGIUL 

POLITICII EXTERNE 
A ROMÂNIEI

lntr-un amplu articol pri
vind Conferința mondială 
asupra populației, care se va 
desfășura, în august, la Bucu
rești, organul central al Parti
dului Social-Democrat finlan
dez, „Suomen Sosiali-Demo- 
kraattC, subliniază semnifica
ția alegerii României drept 
gazdă a acestei importante 
reuniuni internaționale. Zia
rul apreciază, în context, 
prestigiul politicii externe 
românești, de largă cooperare 
cu toate țările lumii, inițiati
vele ei vizirul creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor 
Unite în ansamblul relatiilo' 
internaționale.

este necesară o abordare cu to
tul nouă a problemelor econo
mice și sociale ale lumii, care 
să ia în considerație situația 
dificilă a multor țări în curs de 
dezvoltare. In context, Kurt 
Waldheim a apreciat că actuala 
sesiune extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U., consa
crată studiului problemelor ma
teriilor prime și dezvoltării 
oferă condiții optime pentru ac
țiuni concrete in vederea solu
ționării problemelor economice 
ale țărilor in curs de dezvoltare, 
acțiuni care să depășească faza 
declarațiilor de intenții și a re
zoluțiilor. El a 
lumea urmărește 
interes lucrările 
nării Generale și
Națiunile Unite soluții practice.

menționat că 
cu un deosebit 
sesiunii Adu- 

așteaptâ de la

UN RAPORT AL COMISIEI 
PIEȚEI COMUNE

Comisia Pieței comune a 
dat publicității, la Bruxel
les, un raport privind situa
ția economică din cele nouă 
țări membre. Una din con
cluziile raportului este că, în 
prezent, se constată o acce
lerare a procesului inflațio
nist pe ansamblul comunită
ții ca urmare a tendinței, 
tot mai pronunțate, de a se 
compensa creșterile costuri
lor de producție prin majo
rări importante ale prețuri
lor de vinzare. Creșterile 
cele mai însemnate de pre
țuri s-au înregistrat la pro
dusele petroliere. în indus
triile textilă și a incălță- 
mintei, precum și la artico- 
dele de uz casnic de folo
sință îndelungată. Totodată, 
experții comisiei au constatat 
o extindere a șomajului par
țial. îndeosebi în sectoarele 
afectate de actuala penurie 
de energie.

• Problema educării ti
neretului a fost înscrisă 
pe ordinea de zi a aces
tei reuniuni interparla
mentare. Ce importantă îi 
atribuiti ?

— Tinăra generație are multe 
posibilități de a contribui la 
destindere. Ia înțelegere intre 
popoare. Consider că aceste po
sibilități ar trebui folosite și 
mai bine decit pină acum. 
Schimburile pe linie de tineret 
trebuie extinse și intensificate, 
în acest sens s-au făcut multe 
progrese în ultimii ani. dar. ca 
fost președinte al „Tinerilor so
cialiști", consider că mai este 
încă mult de făcut.

burile pe linie de tineret, par
lamentarii și parlamentele sint 
chemate să asigure baza mate
rială pentru desfășurarea aces
tora. „Planul federal pentru ti
neret", adoptat de Bundestag 
eu ani in urmă, are tocmai me
nirea de a sprijini schimburile 
internaționale pe linie de ti
neret. Din fericire, membrii 
Bundestagului au o poziție fa
vorabilă stimulării acestor 
schimburi. In cadrul preocupă
rilor pentru educarea tineretu
lui in spiritul ințelegerii, coo
perării și păcii internaționale as 
dori să menționez că intre 
R. F. Germania și România 
xistă o cooperare pe care 
consider importantă.

fascismului și evita 
Generația de azi are 
posibilitate șr trebuie 
sească. Este necesar să educăm 
tineretul așa incit el să fie con
știent că are posibilitatea de a 
contribui la înțelegere și coo
perare și de a milita împotriva 
încordării și confruntării. Tine
retul de azi are interesul și da
toria de a construi pacea șl de 
a se îngriji ca ea să 
fie niciodată distrusă.

• Pot stimula 
mentorii procesul 
care a tineretului 
spirit ?

de 
in

parla- 
edu- 
acest

tre-

e-
o

Francis Palmero, 
senator, primar al orașului 

Menton, membru al delegației 
Franței

— Firește. Parlamentarii 
bule să propună și să adopte in 
țările lor legi care să promove
ze educarea tineretului tocmai 
în acest spirit al înțelegerii 
cooperării. In afară de 
ei trebuie să acționeze 
a determina guvernele 
cedeze in același fel.

Și 
aceasta, 
pentru 

să pro-

• Ce pot face parla
mentarii pentru a stimula 
participarea tineretului la 
v.iața socială fi politică pe 
plan national fi interna
tional ?

• V-am urmărit cu in
teres intervențiile din co
misia care a dezbătut pro
blemele educației tinere
tului. Ce rol credeți că re
vine acestuia în lumea 
de azi ?

• Cu ce impresii ple 
cați din România ?

oară că 
trebuie 
reiniîl- 

multă 
și Ro-

— Parlamentarii elaborează și 
adoptă legi, inclusiv legi care 
privesc in mod direct sau in
direct tineretul. Ei au deci sar
cina importantă de a crea ca
drul legal al participării tine
rilor la viața socială. în ce pri
vește participarea tineretului la 
viața internațională, la schim-

— Consider că generația ac
tuală este generația unei peri
oade de tranziție, și anume a 
perioadei de trecere de la răz
boi la pace. F.a>are multe drep
turi. dar și mari răspunderi. 
Dacă noi. tinerii din 1939, am 
fi dispus de mai multe posibi
lități de contact și dialog, de 
cunoaștere reciprocă și schim
buri, am fi putut bara calea

— Este pentru a doua 
mă aflu în țara dv. și 
să vă spun că a fost o 
nire foarte plăcută. Am 
simpatie pentru români
mânia. Intre altele și fiindcă in 
orașul Menton, al cărui primar 
sint, a trăit Panait Istrati. Am 
dat cu multă plăcere numele 
său unei străzi din Menton. De. 
asemenea, constat bucuros că 
francezii care vizitează Româ
nia compară litoralul Mării Ne
gre cu Coasta de Azur. Este o 
dovadă a progreselor pe care 
le faceți.

BAZIL ȘTEFAN

TINERETUL LUMII

Organizația de tineret 
Acțiunea Democratică" 

din Venezuela 
se pronunță pentru 
restabilirea relațiilor 
diplomatice cu Cuba

rețeaua de școli primare și secundare cunoaște o perma
nenta extindere. Peste 11 BOU de studenți frecventează cursu
rile renumitei Universități din San Jose.

Costa Rica promovează o politică externă de. cooperare cu 
toate țările, indiferent de orinduirea lor social-poiilică.

între România și Costa Rica s-au stabilit și se dezvoltă le
gături de prietenie și colaborare. întemeiate pe egalitate in 
drepturi, pe respectarea principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc. Vizita deosebit de fructuoasă pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Costa Rica, la invitația președintelui 
Jose Figueres Ferrer, în toamna anului trecut, a dat noi dimen
siuni relațiilor bilaterale. Tratatul de prietenie și cooperare 
semnat de cei doi președinți cu această ocazie — document 
de o înaltă semnificație politică atit pe planul relațiilor bi
laterale, cit și pe planul vieții internaționale — „se va în
scrie, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, și va 
răniine în istoria internațională ca o contribuție activă la 
o politică nouă, ca un exemplu in care două popoare, cu 
orinduiri sociale diferite, animate de dorința de a fi libere 
și de a trăi din ce în ce mai bine, doresc să colaboreze și 
să participe la dezvoltarea colaborării cu toate statele 
lumii".

Tineretul României socialiste, alături de întregul popor 
român, așteaptă cu viu interes vizita pe care o va întreprinde 
in țara noastră președintele Jose Figueres Ferrer, vizită ce va 
marca un moment de seamă în raporturile româno-costari- 
cane. Fără îndoială că, prin rezultatele ei, vizita va deschide 
noi perspective colaborării și cooperării dintre România și 
Costa Rica. în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
intre toate națiunile lumii.

Organizația de tineret a parti
dului de guvernămint ..Acțiu
nea Democratică" din Venezue
la. s-a pronunțat pentru resta
bilirea imediată a relațiilor di
plomatice cu Cuba — anunță 
agenția PRENSA LATINA.

Conducătorul acestei organi
zații, Hector Alonso Perez, a 
subliniat, într-o declarație, că 
tineretul „Acțiunii Democrati
ce" sprijină fără rezerve pozi
ția exprimată la Washington de 
către ministrul de externe al 
Venezuelei, Efrain Schacht Aris- 
tigueta. la reuniunea șefilor di
plomațiilor din America Latină 
cu secretarul de stat al S.U.A. 
privind reluarea relațiilor di
plomatice cu Cuba.

GH. S.

• EXISTA, IN PREZENT, 
PREMISE REALE pentru în
cheierea cu succes a celei de-a 
doua etape a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa — a declarat ministrul fin
landez al afacerilor externe, 
Ahti Karjalainen, într-un inter
viu acordat presei. Desfășurarea 
etapei finale a conferinței la cel 
mai înalt nivel politic — va con
stitui o recunoaștere a succesu
lui conferinței, va contribui la 
micșorarea continuă a încordării 
și la destinderea atmosferei po
litice, va crea premise noi pen
tru dezvoltarea colaborării re- 
ciproc-avantajoase — a declarat 
Ahti Karjalainen.

RAPORTUL PRI- 
PRODUCȚIA DE 

A ANULUI AGRI- 
alcătuit de

• ÎN 
VIND 
OREZ
COL 1973—1974, _ 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), se sublinia
ză că s-a înregistrat o pro
ducție record care permite 
ameliorarea stocurilor mon
diale. Raportul precizează că 
situația inregistrată se dato
rează condițiilor meteorolo
gice favorabile în țările pro
ducătoare, cît și unei politici 
agricole mai prevăzătoare. 
Recolta de orez necorticat a 
anului 1973 a atins 320 mi
lioane de tone, 
milioane tone 
zentat producția anului pre
cedent.

sută, in

fața de 293 
cît a repre-

Potrivit datelor ofi
ciale, producția in
dustrială a Braziliei, 
în anul 1973, s-a 
dezvoltat cu o rată 
de 15 la
comparație cu 14 la 
sută în anul 1972, 
deși în unele ramuri, 
in special in meta
lurgie, industria chi
mică, industria ce
lulozei și hirtiel, s-a 
resimțit, temporar, o 
insuficiență a mate
riilor prime. Potrivit

industrială a Braziliei
aprecierilor specia
liștilor brazilieni, in 
anul 1974. ritmurile 
de creștere a pro
ducției industriale 
vor fi ceva mai 
mici decit in anul 
1973. Este de aștep
tat ca. datorită difi
cultăților în 
zionarea cu 
prime din 
să se reducă
ția in industria 
trochimică. a țesătu
rilor sintetice, mase-

aprovi- 
materii 
import, 
produc- 

pe-

lor plastice și îngră
șămintelor. Inele 
companii din această 
ramură au anunțat 
deja reducerea 
vestițiilor in 
1974.

Perspectivele 
voltării industriei na
ționale de 
bile in anul 
considerate 
bile, deși 
sector se vor resimți 
efectele crizei mon
diale de energie.

im
anul

dez-

automo- 
1974 sint 

favora- 
in acest

au rămas 
ee-i fuseseră 

Iată-i ochelarii. Ghi- 
arată voiumul lui Jack 
din care Krupskaia i-a 
două zile inainte de

Pe un șemineu 
medicamentele 
pregătite, 
dul ne 
London 
citit cu 
moarte.

Un mic muzeu reconstituie a- 
gitata epocă. Numere din 
..Pravda" ingălbenite. Pagini de 
manuscris pe care descoperim 
scrisul lui Lenin. Carnetul 
partid nr. 224 332 eliberat 
Ulianov (Lenin) 
de organizația din ’"L'Sa. Un 
bilet de delegat la Congresul

iarnă 
dar

nceput de 
fără zăpadă, 
cu un cer plumbu
riu, apăsător. Au
tomobilul ne poartă 
în afara- Moscovei.

Drumul acesta, pină la o bifur- 
cație, îmi pare familiar. L-am 
mai parcurs, de mai multe ori. 
indreplindu-mă spre aeroport. A- 
poi „Volga" iși continuă cursa 
de viteză pe panglica asfaltată 
după care părăsește artera ani
mată. „50 km. ne despart de 
capitală" — semnalează șoferul. 
Satul Gorki : case de lemn, pă
dure de mesteceni. Printre co
pacii albi, cu siluete grațioase, 
au prins rădăcini stejari și ar
țari. N-am mai fost aici și. lo
tuși, incerc sentimentul ciudat 
al revederii. Ca și atunci cind 
am pășit pentru intiia oară in 
Piața Roșie, cind am ascultat 
bătăile cu rezonanțe grave ale 
orologiului din Turnul Spasski, 
cind am urcat pe bordul „Auro
rei" și cind am parcurs, intr-o 
amiază, culuarele de la Smolnii 
peste care plutesc 
timpului. In locurile acestea in 
care cuvîntul istorie se scrie cu 
majuscule n-ai senzația descope
ririi ineditului. Pagini de carte, 
fotografii, mii de metri de peli
culă cinematografică te-au pur
tat pe aici, ți-au deschis larg 
porțile cunoașterii. Iar acum nu 
faci altceva decit să reconstitui 
itinerare parcurse prin interme
diul euvintului tipărit și imagi
nii. Dar nu poți li un vizitator 
care parcurge săli de muzeu cu 
indiferență. Locurile care con
servă mărturii ale unor momen
te gravate in conștiința umană 
le intilnești (sau le reintilnești). 
stăpinit de o firească 

I Satul acesta de lingă 
cu mesteceni și case 
peste care s-a coborit 
solemnă, evocă ultimele zile alt 
vieții lui Lenin. Un monument 
de marmură roșie ni-1 infățișeaz- 
pe un catafalc purtat de mul 

i țime. Cronica fotografică a epo
cii a păstrat pentru posteritate 
imagini din ziua aceea trista. 
Era o iarnă aspră, eu zăpadă 
multă. Cortegiul funerar înainta 
printre nămeți. Oamenii plin- 
geau. Durerea nu însemna, insă, 
deznădejde. Făuritorii revoluției, 
oameni căliți la școala aspră a 
vieții, știau că-i așteaptă multe 
alte examene grele, nenumărate 
noi încercări ale dirzeniei.

O clădire gălbuie, cu coloane 
albe. In apropiere imediată — 
o alta mai modestă. Aici fusese 
inainte de furtunosul Octombrie, 
reședința guvernatorului provin
ciei Moscova. Aici Lenin a lo
cuit atunci cind boala agravată 
l-a obligat să părăsească cabi
netul său de lucru de la Krem
lin. Aici a purtat Lenin eu te
nacitate cumplita bătălie cu 
moartea. O vreme, medicii i-au 
permis să lucreze doar cinci 
pină la zece minute pe zi. Fie
care secundă o utiliza meticu
los. dictindu-și ultimele articole 
și scrisori.

Lucrurile s-au păstrat ca a- 
tunci. Camera lui Lenin : un 
pat, un mic birou, o noptieră. 
Simplitate desăvârșită. încăpe
rea in care s-a stins din viață 
privirea o examinează atent.

amintirile

emoție.
Moscova, 
pitorești 
o liniște

de 
lui 

V —i;->ir nici

Vladimir 
ani lunile 
deportări, 
casa bu- 

in

află o căsuță la fel cu celelalte 
răsfirate prin apropiere. între 
pereții ei de lemn, 
Ilici a cunoscut la 17 
grele ale primei sale 
Volodea a revenit în
nicului pe care o indrăgise 
copilărie. Era, însă, maturizat. 
încetase de a mai fi copilandrul 
pe care ni-1 evocă Școala medie 
nr. 1 din Ulianovsk, băiatul din 
banca a cincca. rindul de lingă 
fereastră. Adăugase certificate
lor școlare ce-i atestau sirguința 
experiența vieții. Fusese exma
triculat din universitate pentru

Locuri care 
aparțin istoriei...

$

F.'

însemnări de M. RAMURĂ

Sovietelor din 1922. Poartă nu
mărul 1 470 și ii fusese atribuit 
lui Vladimir Ilici. In sfirșit, un 
calendar, 
este cea 
lui Lenin

Acolo, 
care inconjoară pe vizitatori, te 
simți îndemnat să răsfoiești al
bumul memoriei. Ulianovsk. Ka
zan, Kokușkino... Modeste căsuțe 
din birne sau clădiri de cără
midă pe pieptul cărora stau 
prinse plăci de marmură ca niș
te înalte distincții. Printre pu
ținele cuvinte gravate pe drep
tunghiurile alburii descifrăm 
numele lui Vladimir Ilici.

Kokușkino nu insemna nimic 
deosebit pe hărțile de odinioară. 
Doar vecinătatea Kazanului era 
notabilă. Către marginea satu
lui, lingă un firișor de apă, se

Fila la care a rămas 
a zilei in care inima 
a încetat să mai bată, 
la Gorki, în tăcerea
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activitate revoluționară și i se 
interzisese să mai locuiască Ia 
Kazan. Ilici devenise un pericu
los agitator. Pe o listă de „sus- 
pecți" numele i-a apărut subli
niat cu o linie groasă. La jan
darmii din Kazan sosise un or
din sever : „Să se instituie o 
severă supraveghere secretă a- 
supra Iui Vladimir Ulianov, cu 
domiciliul fixat in satul 
kino, județul Laișev".

„Severa supraveghere" 
vedit inutilă. Tinărul de
obligat la exil, alesese un drum 
pe care l-a parcurs, ferm, pină 
la ultima suflare de viață. Iar 
numele băiețandrului de pe lista 
de „suspecți" aparține istoriei..

Kokuș

s-a do-
17 ani

In Irlanda de Nord continuă incidentele. In fotografie, un 
incendiu provocat în urma unei acțiuni teroriste.
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AL BELGIEI, Leo Tindemans, 
l-a informat sinibătă seara, pe 
regele Baudouin asupra eșecu
lui încercării sale de a forma 
un guvern de coaliție cu parti
ciparea social-creștinilor, lihc 
ralilor și al reprezentanților 
partidelor așa-numite regiona
le — „Volksunie" și „Frontul 
Democratic al Francofonilor“.

Tindemans a declarat, intr-o 
scurtă conferință de presă, că 
regele i-a cerut să-și continue 
eforturile pentru a pune capăt 
crizei guvernamentale care du
rează de aproape două luni.

Apel adresat poporului 
cipriot

PARTIDUL PROGRESIST AL 
OAMENILOR MUNCII DIN 
CIPRU — A.K.E.L. — a adresat 
poporului cipriot un apel cu 
prilejul zilei de 1 Mai, în care 
iși exprimă „voința neclintită 
și hotărirea fermă de a lupta, 
împreună cu toate forțele pa
triotice. unite in jurul președin
telui ales al republicii, arhiepis
copul Makarios, pentru salvarea 
Ciprului de uneltirile imperia
liste". Apelul cheamă pe toți 
oamenii muncii din Cipru la 
solidaritate în lupta pentru 
„menținerea ordinii democratice 
legale, unitatea tuturor forțelor 
patriotice într-un front intern 
puternic, continuarea convorbi
rilor intercomunitare sub egida 
O.N.U., pentru o soluționare 
pașnică și dreaptă a problemei 
cipriote.

CAPACITATEA INDUSTRIEI 
DE CELULOZA SI HlRTIE a

Statelor Unite ale Americii, in 
anul 1973, a fost de 65,16 milioa
ne tone. Pentru anul 1974. se 
preconizează o creștere a capa
cităților de producție in aceasiă 
ramură cu 2.4 la sută, respectiv, 
cu 1,57 milioane tone. Investi
țiile de capital în această ra
mură vor fi de 2,67 miliarde 
dolari, respectiv, cu 45 la sută 
mai mult decit în anul 1973. 
Cota-parte ce revine cheltuieli
lor pentru instalații de purifi
care și protejare a mediului 
ambiant reprezintă 20—31) la 
sută din totalul investițiilor in 
această ramură. Cheltuielile in 
acest domeniu se cifrează, po
trivit datelor publicate de „A- 
merican Paper Institute", la 
400 milioane dolari anual.

EXPEDIȚIA AUSTRIACA, 
care încearcă să atingă vîr- 
ful masivului Makalu. din 
zona nepaleză a munților 
Himalaia, a izbutit să ajun
gă, pină in prezent. Ia înăl
țimea de 5 600 metri, unde 
și-a stabilit tabăra in vede
rea așteptării unor condiții 
meteorologice favorabile as
censiunii. Șeful misiunii a 
declarat că membrii expedi
ției trebuie să facă față u- 
nor puternice vînturi și tem
peraturi scăzute.

• AUTORITĂȚILE NIGERI- 
ENE au anunțat că negocierile 
cu reprezentanții companiilor 
străine care dețin concesiuni pe
troliere pe teritoriul talii,. In ve
derea sporirii participării statu
lui la activitatea acestora, au 
intrat in etapa finală.

Testamentul lui Fernand Legros
Fernand Legros. celebrul vinzător de tablouri falsificate, — re

cent extrădat Franței —, si-a făcut, înainte de a părăsi închi
soarea federală braziliană, testamentul. Potrivit documentului 
— care a fost publicat in cotidianul „O Globo", alături de o 
notită in care este relevată intenția falsificatorului de a se sinu
cide la bordul avionului care il transporta spre Paris —. Legros 
si-a lăsat toată averea avocatului său din capitala Franței. Jo
seph Lessard, cu excepția a o sută de dolari destinați... soției.
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