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NU, RISIPEI!"
o chemare de
mare actualitate

ÎN CAMPANIA

4 PAGINI 30 BANI

DE RECOLTARE La Statiunec experimentala Caracal, imediat după recol
tarea orzului s-a trecut la pregătirea terenului pentru în- 

sămințarea culturilor duble

• Maximă atenție efectuării ultimelor revizii la combine!
• Stabilirea timpului optim de recoltare 

evitarea risipei de boabe
element esențial pentru

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
revistei vest-germane „Der Spiegel"

După cum t-a anunțat, la 18 iunie tovarășul Nicolae Ceausetcu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe dr. Dieter 
Wild, șeful secției externe, Fritjof Meyer, șef de sector, și Klaus 
Reinhardt, redactor, de la revista „Der Spiegel" din R. F. Germania, 
cârora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, România a fost pri
ma țara socialistă care a sta
bilit contacte mai st rinse cu 
Republica Federală. Intre 
timp, și alte țări socialiste au 
intensificat contactele cu 
R.F.G. Vedeți in această evo
luție o confirmare a concep
ției dumneavoastră ?

zitiv în viața internațională, că ea 
servește atit interesele reciproce, 
cit și cauza destinderii, a păcii și 
securității in Europa și în lume.

Din această săptămină «e va 
trece din plin la recoltatul orzului, 
iar in zonele sudice — și la soiu
rile timpurii de griu. Urmează o 
perioadă de muncă încordată care 
presupune folosirea din plin a tu
turor mijloacelor mecanizate și a 
forței de muncă, astfel ca aceste 
lucrări să se încheie in timpul cel 
mai scurt. In ședința Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român care a 
avut loc în ziua de 13 iunie a.c. 
au fost analizate pregătirea și des
fășurarea campaniei agricole de 
vară, stabJindu-.se să se ia măsuri 
energice pentru stringerea intr-un 
timp cit mai scurt a recoltei, să se 
acționeze cu fermitate pentru di
minuarea și chiar eliminarea pier
derilor de recoltă.

Recolta de cereale este o valoa
re de mare preț, creată cu truda 
milioanelor de lucrători ai ogoare
lor. la care se adaugă munca ce
lor din industrie, materializată in 
ingrășămintele chimice, tractoarele 
si mașinile agricole. Așadar, ea 
întruchipează munca întregului 
nostru popor. Să nu o risipim.

Agricultura dispune de o bază 
materială puternică pentru strin
gerea recoltei. La ministerul de 
resort se apreciază că in între
prinderile agricole de stat seceri
șul se poate încheia in 8—9 zile, 
iar in cooperativele agricole in 
12—14 zile. De asemenea, balota- 
rea paielor și semănatul culturilor 
duble vor dura, in medie, cite 
15—20 de zile de la începerea 
acestor lucrări. Potrivit programu
lui elaborat de ministerul de re
sort privind pregătirea de desfă
șurare a lucrărilor de vară, in ju
dețele din sudul țării repararea 
mașinilor trebuia terminată pină 
la 10 iunie, iar in celelalte — pină 
la 20 iunie. Utilajul agricol care 
va fi folosit in această campanie 
a fost, in linii generale, reparat și 
revizuit

In țara noastră, griul de pe a- 
proape intreaga suprafață se re
coltează mecanizat, cu combina. 
Deci, prima condiție care se cere 
a fi îndeplinită pentru a se evita 
pierderile o constituie funcționarea 
perfectă b combinelor. S-a consta
tat insă, in urma unui amplu con
trol făcut in județele din sudul 
țării de către specialiști ai minis
terului că reparațiile la unele 
utilaje nu au fost încheiate. De ase
menea. nu s-a făcut proba cu boabe 
la unele combine. Asemenea situa
ții au fost constatate la stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
Băllerti și Calafat, județul Dolj, 
Anghelești. Hagiești și Grădiștea, 
județul Ilfov. Urlați, județul Pra
hova. iar la S.M.A. Săhăteni și Po
goanele. județul Buzău, nu se în- 
eheiaserâ lucrările de etanșeizare. 
Fiecare conducător de unitate 
agricolă trebuie să manifeste cea 
mai mare răspundere față de mo
dul cum au fost reparate și cum 
funcționează utilajele agricole. Fie
care trebuie, asa cum au făcut și 
In alte dâți. să verifice personal 
fiecare combină, fiecare presă de 
balotat paie, nu numai acum cind

utilajele sint la sediul secțiilor sau 
al fermelor, cj in fiecare diminea
ță cind acestea vor fi scoase in 
lan. Comisiile de recepție trebuie 
sâ manifeste cea mai marc exi
gență față de calitatea lucrări
lor de reparații, față de modul cum 
funcționează combinele și celelalte 
uîilaje agricole. Va „cădea” com
bina după primele brazde, se va 
evidenția deopotrivă vina mecani
zatorului. a celui care a reparat-o 
și a comisiei care a avizat că 
poate fi folosită. Cei care trebuie 
să fie interesați in primul rind de 
buna funcționare a combinelor sint 
șefii de fermă, ceilalți specialiști 
din unitățile agricole. Fiecare tre
buie să se convingă cu ochii lui că 
printre agregatele combinei nu se 
pierde nici un bob.

Desfășurarea in cele mai bune 
condiții a lucrai Liar agricole de 
vară. încadrarea lor in limitele sta
bilite și. pe această bază, înlătu
rarea oricăror pierderi de recoitâ, 
presupun o temeinică organizare a 
muncii, pină in cele mai mici de
talii. In toate unitățile agricole au 
fost întocmite programe concrete 
de lucru. Important este ca acum 
ele să fie aplicate întocmai. Aceas
ta trebuie să inceapă cu stabilirea 
momentului optim de recoltat. Ope
rațiunea constituie un veritabil 
examen care evidențiază capacita
tea profesională a fiecărui specia
list. Luarea acestei decizii presu
pune competență și răspundere. A 
incepe mai devreme sau a depăși 
acest moment 
de boabe. S-a constatat, 
științific, că 
prin scuturare cresc de la o zi la 
alta, in ziua a 10-a ele ajungind 
chiar la 5 la sută. Printr-o orga
nizare temeinică a muncii și folo
sirea judicioasă a combinelor tre
buie să se asigure scurtarea peri
oadei de recoltat : combinele să lu
creze grupat, pe tarlale, să nu se 
facă deplasări decit noaptea. Cu cit 
timpul in care se va executa sece
rișul va fi mai scurt, cu atit pier
derile de boabe vor fi mai mici.

Desfășurarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole de 
vară presupune ca. in această pe
rioadă. activitatea organizațiilor 
de partid din comune și unități a- 
gricole să fie concentrată pentru 
atragerea cooperatorilor și a meca
nizatorilor din I.A.S. și S.M.A. la 
realizarea sarcinilor ce le revin, de- 
terminindu-i să folosească fiecare 
oră bună de muncă și mijloacele 
de care dispun. în mod deosebit se 
cere ca organizațiile de partid din 
unitățile agricole, acționind cu per
severență in vederea antrenării co
muniștilor. a tuturor lucrătorilor 
din agricultură, pc-ntru stringerea 
la timp a recoltei, să asigure o ati
tudine fermă față de orice mani
festare de indisciplină și lipsă de 
ră'oundere in realizarea sarcinilor.

Campania de vară este scurtă, 
dar volumul lucrărilor care trebuie 
executat este foarte mare. De aceea 
trebuie să se muncească organizat 
pentru ca stringerea si depozitarea 
recoltei să se încheie cit mai repede 
și fără pierderi I

înseamnă pierderi 
In mod 

pierderile de boabe

La recoltatul orzului, pe ogoarele cooperativei agricole de producție Ba- 
sarabi, județul Dolj

RĂSPUNS : In primul rînd tre
buie să spun că, de fapt, Româ
nia a fost a doua țară socialistă 
care a stabilit relații diplomatice 
cu Republica Federală Germania, 
deoarece — după cum știți — cu 
mult înainte au existat relații di
plomatice intre Uniunea Sovietică 
și Republica Federală Germania, 

în stabilirea acestor relații, 
România a pornit de la conside
rentul că normalizarea relațiilor 
între țările socialiste și Republica 
Federală Germania reprezintă o 
necesitate pentru realizarea secu
rității și păcii in Europa. Stabili
rea relațiilor diplomatice între Re
publica Socialistă România și Re
publica Federală Germania in 
1967 a dus la extinderea continuă 
a colaborării economice, științi
fice și culturale dintre statele 
noastre, cit și la conlucrarea mai 
strinsă în soluționarea unor pro
bleme internaționale pe calea des
tinderii și a păcii. Pot spune că 
desfășurarea evenimentelor inter
naționale ulterioare a confirmat 
pe deplin justețea acestui punct 
de vedere. Noi am salutat la 
timpul respectiv acordurile Uniu
nii Sovietice, ale Poloniei cu Repu
blica Federală Germania, tratatul 
dintre Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală Ger
mania, precum și tratativele și a- 
cordurile care s-au realizat deja 
cu Cehoslovacia.

Pot spune că normalizarea
țîilor dintre România și Republica 
Federală Germania a contribuit a- 
tit la dezvoltarea raporturilor re
ciproce. cit și la normalizarea ge
nerală. a situației din Europa — 
deci constituie o contribuție la 
securitate și pace.

rela-

ÎNTREBARE : înaintea
dumneavoastră a fost deja, la 
Bonn, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., domnul Brei- 
nev. Doriți să faceți o apre
ciere în legătură cu aceasta ?

RĂSPUNS : România salută con
tactele și dezvoltarea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală Germania și apre
ciază că vizita secretarului gene
ral al C.C. al P.C.U.S. în R.F.G. 
reprezintă în acest sens un fapt po-

Ieri, zi obișnuită
de lucru in cîmp

Pe ogoarele județelor Praho
va. Buzău si Dîmbovița, dumi
nică a fost zi normală de lucru. 
Aproape 30 000 de țărani coope
ratori si mecanizatori din în
treprinderile agricole de stat au 
lucrat la întreținerea culturilor 
și la alte munci de sezon, efor
tul lor incheindu-se cu rezul
tate bune. Ei au prăsit sfecla 
de zahăr, floarea-soarelui si po
rumbul — pentru a doua și a 
treia oară — pe mai bine de 
5 000 ha. au adunat, transportat 
și insilozat furaje de pe 1 400 
ha. au recoltat si livrat benefi
ciarilor 1 200 
fructe.

tone de legume și
(Agerpres)

★
(CorespondentulORADEA

„Scinteii”. Dumitru Gâță). — Bi
roul comitetului județean de 
partid. Comitetul executiv al 
consiliului popular Bihor. re
prezentanții organelor agrico
le de specialitate au analizat 
finalizarea măsurilor 
pentru declanșarea 
de recoltare la timp și in con
diții bune. Biroul comitetului 
județean de partid a stabilit noi 
măsuri urgente care au început 
să fie aplicate în practică. Un 
număr de 143 de combine din 
zona de deal au fost aduse in 
lanurile unităților unde incepe 
secerișul. In cursul zilei de vi
neri a Început transportul sa
cilor. in număr de 150 bucăți de 
fiecare combină, in așa fel in
cit să se poată asigura un pro
ces de muncă fără întrerupere.

stabilite 
campaniei

Cum renaște un oraș
Am avut de curind prilejul să mă întorc fn locuri 

binecunoscute, aproape de curgerea unei ape. ctnla- 
ta adesea in folclorul ardelenesc, pe care am numit-o 
Riul de aur.'Cunoscusem aici o lume aprigă. întețită 
de atmosfera dinamică a industriilor recente sau mai 
vechi, diseminate pe un perimetru restrins. in jurul 
vechi: gări a orașului. An de an apăreau oameni noi, 
străzile se tulburau de forfota lor. iar pe alocuri se 
plantaseră un fel de ..plom
be'* , blocurile pastelate.

Aici se opreau amintirile 
mele. Turda era totuși o 
mică oază de provincie ar
deleana. cu rigori de comunitate restrinsă. Am revăzut 
totul, cu ochiul dilatat de uimire, cutreierat de imagi
nea unui iureș constructiv : o salbă de fabrici și uzine, 
o cununa de cartiere noi. cu școli, case de cultură, 
piețe, magazine alimentare și de confecții.

Primul element semnificativ pentru mine a fost ta
bla indicatoare a orașului. Am gasit-o cu cițiva kilo
metri mai departe, dincolo de o comună d.n apropie
re. Ce se intimplase ? Un șir de blocuri, mesagere ale 
noii civilizații, se întinseseră pe terenurile ce separau 
altădată satul de oraș. In spate se afla pe vremuri un 
tmirc, un loc acoperit de ape noroioase, cu o vegeia-

lor, tar pe alocuri se

ție de baltă. Acum se află 0 instituție de invățămint, 
cu o curte spațioasă, cu terenuri de sport.

Orașul s-a întins, triumfător, cu legile sale arhitec
tonice ți cu principiile sale de organizare. în spatele 
caselor se înaltă construcții impresionante, locuite de 
oameni deprinși cu mașinile cele mai perfecționate. 
In apropierea fabricii de sticlă era o întreagă porți
une virană, intre sosea " ’

PICĂTURA DE CERNEALĂ

și albia riului. Cu timpul au 
fost ridicate aici niște lo
cuințe mărunte, pentru noii 
angajați, o ,,colonie", cum i 
se spunea. In fiecare pri
măvară ne temeam de inun

dații $i eram gata să primim vești catastrofice de la 
familiile numeroase înghesuite pe malul capricios al 
apei. Toată porțiunea a fost acum înțesată de blocuri, 
un cartier cu alură bucureșteană.

Semnificativă este amploarea pe 
Viața unor tirgușoare de provincie, 
dustrializării. Printre ele, Potaissa 
dietei transilvane, foarte adeseori. 
Turda de astăzi este o cetate industrială importantă, 
cu un viitor indiscutabil, un bastion al civilizației pe 
care o edificăm.

Aurel Drago? MUNTEANU

recent a obținui preferințe vamala 
generalizate.
țelor este, deci, 
situația specială 
de dezvoltare în 
România.

în ce privește 
deci, stabilirea de 
Piața comună și C.A.E.R.. România 
s-a pronunțat șl se pronunță în 
continuare pentru a se ajunge la 
o înțelegere corespunzătoare între 
aceste două organisme asupra u- 
nor probleme de interes general, 
urmînd insa ca fiecare țară în 
parte să-și soluționeze problemele 
cu țările membre ale Pieței co
mune pe cale multi sau bilaterală, 
în concordanță cu interesele fie
căreia și pe baza avantajului re
ciproc.

Obținerea preferin- 
determinată de 
de țară în curs 
care se găsește

colaborarea șl, 
contacte între

alte 
atra
ger

ÎNTREBARE : Ca 
state socialiste, doriți să 
geți fiideosebi industria 
mană pentru investiții sporite. 
Ce oferiți dumneavoastră și ce 
așteptări aveți în privința 
creditelor, cind veți veni la 
Bonn ?

RĂSPUNS : România dorește să 
realizeze o colaborare mai largă 
în domeniul economic cu indus
tria din Republica Federală Ger
mania. în acest cadru dorim, de
sigur, să găsim forme noi de ex
tindere a acestei colaborări, prin
tre care și realizarea unor socie
tăți sau întreprinderi mixte, care 
dau posibilitatea unei anumite par
ticipări a unor întreprinderi ger
mane la investiții în România. Dar 
nu aceasta constituie factorul e- 
sențial in relațiile dintre țările 
noastre. Sperăm că în perspectivă 
se vor găsi căile care să cores
pundă și intereselor întreprinderi
lor din țara dumneavoastră și ce
lor din România pentru extinde
rea unei colaborări reciproc a- 
vantajoase, atit bilaterale, cit și pe 
tei;țe piețe.

ÎNTREBARE : Există ches
tiuni politice in legătură cu 
care guvernul federal speră 
ca România să vină in întim- 
pinarea așteptărilor sale. Tu
riștii din Berlinul occidental, 
de exemplu, care își petrec 
concediul pe litoralul româ
nesc al Mării Negre, vor pu
tea fi sprijiniți în viitor sub 
aspect consular de către am
basada vest-germană ?

RĂSPUNS : Aceasta este o pro
blemă care urmează să fie solu
ționată în conformitate cu hotărâ
rile celor patru mari puteri cu 
privire la Berlin și sper că se vor 
găsi soluții cit mai 
toare.

corespunză-

România este 
membru al

ÎNTREBARE: 
primul stat 
C.A.E.R. care a obținut prefe
rințe vamale din partea Pieței 
comune. Credeți că cele două 
grupări economice europene 
— Piața comună și C.A.E.R.— 

cuse vor întrepătrunde 
timpul ?

ea 
în

RĂSPUNS : După cum cred 
cunoașteți. România este o țară 
curs de dezvoltare și de aceea s-a 
adresat țărilor Pieței comune

în întrecerea socialistă pentru

ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

MUNCA, HĂRNICIA
pe „cartea de vizită" a unui tînar

colectiv muncitoresc
într-o urbe mică orice 

eveniment devine repede 
public. Așa se face că pe 
la sfirșitul lunii mai a anu
lui trecut, după o conferin
ță a organizației de partid 
de la fabrica de confecții 
„Secuiana”, cel mai comen
tat subiect in întreprindere 
și in afara ei devenise pro
punerea comuniștilor de 
aici de a îndeplini sarcinile 
de producție din actualul 
cincinal in numai 4 ani ! 
De altminteri, in holul ex
poziției permanente cu con
fecții fabricate la „Secuia
na” se poate vedea o lozin
că, cu litere mari : „DEVI
ZA NOASTRĂ — CINCI
NALUL IN PATRU ANI 1” 

îndrăzneț acest angaja
ment. Mai ales că nu-i vor
ba de un colectiv cu cine 
știe ce tradiție, virsla lui 
medie abia dacă se apropie 
de 22 ani. înainte de 1969, 
la Tg. Secuiesc nu exista 
in afara unității forestiere 
nici un fel de altă între
prindere republicană, ac
tuala platformă a orașului, 

întreprinderi

nouțe, apârind în răstimpul 
scurs de atunci încoace.

Incontestabil, o asemenea 
abordare a sarcinilor de 
producție ale actualului 
cincinal nu putea avea loc 
la intimplare. In acest sens, 
tovarășul Roth B. Paul, loc
țiitorul secretarului comi-

tatea muncii s-a consem
nat incă de la sfirșitul anu
lui trecut ; nivelul de re
ducere a cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă, 
de la finele cincinalului, 
s-a atins încă la 30 apri
lie a.c. „Secuiana” a fost 
prima unitate din județul

ÎNSEMNĂRI DESPRE UN FAPT
FOARTE COMENTAT ÎN TG. SECUIESC

totului de partid, și Magori 
Attila. director adjunct, 
ne-au prezentat, in ordine 
cronologică, elementele pe 
care s-a intemeiat decizia 
amintită.

Parametrii proiectați ai 
întreprinderii sint atinși in 
martie 1971 cu 3 luni mai 
devreme ; durata de recu
perare a investiției, din 
beneficii, s-a realizat cu 
două luni -mai repede : ci
fra prevăzută pentru finele 
cincinalului la produclivi-

Covasna care a raportat în
deplinirea planului in anul 
trecut.

Asupra unor date sinteti
ce vom mai reveni. Pentru 
a lărgi imaginea pe care 
ne-am propus-o in artico
lul de fața, vom mai nota 
o referire concisă a tovară
șului Marton Albert, se
cretarul comitetului orășe
nesc de partid : ..Acest co
lectiv a triplat, in 1973. pro
ducția fată de parai 
proiectați”. Nu există

ÎNTREBARE : In coopera
rea industrială. România per
mite participarea pină la 
la sută a capitalului unor 
me occidentale. Alte țări 
cial'ste sint — după cum 
credem — mai reținute 
grijă față de consecințele pe 
planul politicii interne. De 
ce România nu are asemenea 
griji 1

49 
fir- 
,so- 
nol 
din

RĂSPUNS : Intr-adevăr. Româ
nia a stabilit că poate admite o 
participare de pînâ la 49 la sută 
cu capital a firmelor străine și 
deci și a unor firme din țările ca
pitaliste. Noi am pornit la stabi
lirea acestei limite de la conside
rentele pe care le-am apreciat că 
corespund situației concrete din 
România. Fiecare țară, desigur, 
pornește de la considerentele sale 
și, după cum știți, noi sîntem 
partizanii dreptului fiecărui po
por. al fiecărui stat de a acționa 
corespunzător condițiilor concrete 
în care își desfășoară activitatea.

ÎNTREBARE : După noua 
lege privind societățile mixte, 
firmele occidentale pot face 
investiții în România. Capital 
străin intr-o economie socia
listă planificată — nu con
travine oare- aceasta princi
piilor sistemului dumnea
voastră ?

RĂSPUNS : în conformitate cu 
prevederile legii de care ați a- 
mintit, crearea de societăți și în
treprinderi mixte trebuie să se 
încadreze in legile generale ale 
României. Ca atare, din punct de 
vedere social, aceste întreprinderi 
trebuie să respecte normele și 
principiile care acționează în ge
neral în țara noastră. Desigur, fir
mele străine își vor putea recu
pera atit beneficiile, cit și capi
talul investit, in conformitate cu 
normele legale, cu ceea ce vom 
conveni de comun acord. Tot ceea 
ce se realizează însă cu partea cu

LA COMBINATUL CHIMIC

DIN ORAȘUL VICTORIA

(Continuare in pag. a IlI-a)

o Îndoială că un asemenea 
succes implică un efort 
considerabil de pasiune și 
de inteligență tehnică.

De la aceiași interlocu
tori mai reținem : la con
ferința din mai. anul tre
cut, a organizației de partid 
s-au fixat citeva puncte 
cardinale pentru reușita 
angajamentului asumat. în
cepea o etapă calitativ nouă 
in viața colectivului. Șeful 
resortului de proiectare. 
Costică Stoenescu. a propus 
o mai bună folosire a spa
țiului disponibil. El a ară
tat că mai există peste 150, 
m p neutilizați in scop di
rect productiv. Dar i s-a 
pus întrebarea : de unde 
vom obține utilajele nece
sare pentru înzestrarea a- 
cestui spațiu? Soluția s-a 
găsit: prin auîoulilare. Ast
fel că la sfirșitul lunii' oc
tombrie 1972. prin posibili
tăți proprii, au fost create 
incă două noi unități de 
producție.

Redarea in circuitul pro-
Sever UTAN

Instalația»

de formol a început 
să producă

BRAȘOV (Corespondentul 
,,Scinteii“. Nicolae Mocanu). — 
La Combinatul chimic din ora
șul Victoria a intrat in func
țiune, cu 37 zile mai devreme, 
o nouă fabrică de formol, pro
dus utilizat ca materie primă 
la obținerea rășinilor sintetice, 
in special a celor utilizate in 
industria de prelucrare a lem
nului. Datorită gradului ridicat 
de automatizare, la noua insta
lație lucrează cite doi oameni pe 
schimb. De subliniat că atit 
proiectul, cit și utilajele au fost 
asigurate din țară. La predarea 
înainte de termenul prevăzut a 
instalației, o contribuție de 
seamă a adus-o colectivul com
binatului, care a executat cu 
forțe proprii o parte din lucră
rile de montaj.

care o primește 
sub impactul in- 
romană, sediu al 
(n Evul Mediu,

(Continuare in pag. a Il-al
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SCENA I
FOTBAL DIVIZIA A

• TEATRUL NAȚIONAL „1. î. 
CARAGIALE" prezintă (in sala Co
media) premiera „Dona Dinu" de 
Cam'll Petrescu — după Moreto. 
Regia : Victor Moldovan, asistat de 
Coca Androneecu Decoruri : arh. 
Gh. Bedros ; costume : Elena Io- 
nescu. Ilustrația muzicală : Carmen 
Făsruleșcu ; coregraf.a : Ton Alexe. 
InterpretI Constant n Bftrbulcscu. 
Damian Crișm8"u. Llviu Crăciun. 
Emil Murețan. Marian Hudac. Adela 
Mârculescu. Tamara Crețulescu. Di- 
dona Popescu. Mitzura Arghezi.

• TFATRUL „B.ACOVIA- DIN 
BACĂU prezint! in premieră piesa 
d* debut a lui Georce G<~noiu 
• Trecere prin veranda verde" 
George Genoiu e«te cel de-al treilea 
dramaturg băcăuan promovat pc 
arena leatrului ..Bacovia” in de
cursul ultimelor stagiuni. Din distri
buția spectacolului (ac parte : Mlșu 
Rozcanu. Cecilia Teodoru. Gheorghe 
Serbina. Doina lacob. Mircea Belu,

Regia : Ion Olteanu. Decorul și cos
tumele : Ștefan Georgescu.

„BACOVI V

• TEATRUL DF STAT DIN 
TÎRGU-MUREȘ - secția maghiară 
a prezenta* in premieră piesa „Mo- 
Jlărc" de Mihail Bulgakov. Regia : 
Dan Micu, asistat de Pcler Tbmory. 
în rolur.ie principale : Lohinszky 
Lorand. Tănâi Bella. Illyâs Kinga, 
Toth Tamas și alții.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ a prezentat premiera 
..Hangița" de Carlo Goldoni. Regia : 
Ban Ernd. Scenografia : Cs. Erdos 
Tibor.

EXPOZIȚII
• Astăzi, ora 18.30. la Galeria de 

artă fotograf.că d.n str. Brezoianu 
23 ar* loc vernisajul expoziției de 
a-tâ fotografică (color) ..Oameni ’73*‘ 
a dr. Ra .mo Ga re is (R. F. Germa
nia).

• SF. GHEORGHE (Coresponden
tul „Scinte Tomori Geza). — în 
cadrul manifestărilor cultural-artis- 
tice dedicate aniversării a 125 de ani 
de la revoluția din 1848, la muzeul 
județean din Sf. Gheorghe a avut loc 
vernisajul unei expoziții de artă 
rlastică. pictură, grafică și sculptură. 
Tot aici poate fi vizitată o interesan
tă expoziție de artă decorativă, ce- 
ram eă și textile, unde sint expuse 
oocre ale unor artiști din București 
s: din județele Brasov. Cluj. Co vas- 
na și Harghita.

• TÎRGOVISTE (Corespondentul 
..Scinteii", C. Soci). — La Tirgoviște 
s-a deschis expoziția județeană a u- 
r„taților școlare, care reunește cele 
mai reușite lucrări — aoroape 
100 000 de exponate, unicate și pro
ducție de serie — realizate de elevi 
în cele 264 ateliere școlare existente 
în județ, in cercurile profesionale și 
casele pionierești.

• FOCȘANI (Corespondentul „Sdn- 
. Ion Nistor). — Membrii cercu

lui de arie plastice din Focșani au 
organizat in holul casei municipale 
de cultură o nouă expoziție cu cele 
mai reușite lucrări in ulei și tempera, 
acuarelă și tuș. Cele peste 60 de lu
crări expuse înfățișează vizitatorilor 
peisaje citadine și industriale, por
trete. compoziții cu tematică folclo
rică si sportivă.

• CLUJ (Corespondentul ..Scin- 
tc; '. AL Mureșan). — În holul Tea
trului de Stat din Turda s-a deschis 
expoziția pictorului Ștefan Boca. Ex
poziția va fi găzduită apoi de clubul 
metalurgistilor de la Cimpia Turzii 
*i de Casa de cultură din Dej.

R

BALCESCU — pe micul
si marele ecran

Două filme docu
mentare — realizate 
de Televiziunea româ
nă și. respectiv, de 
studioul ...Alexandru 
Sa.hia“ — au evocat, pe 
marele și 
ecran. j 
marelui 
Dașoptist Nicolae Băl
cescu. în filmul de te
leviziune, cu un co
mentariu bogat, extxi- 
ziliv. nu intotdeauna 
susținut insă dc Ima
gine. de ritmul desfă
șurării. autorii Petre 
Sava Băleanu și Ma
nas? Radnev au reu
șit să contureze o ima
gine edificatoare asu
pra vieții ilustrului 
cărturar, asupra operei 
și peregrinărilor neo
bositului luptător pen
tru unitatea, libertatea 
națională și socială a 
pooorului român.

Mai concis, dar 
pelind mai ferm

i pe micul 
personalitatea 

revoluționar

fi
la

mijloacele de efect ale 
documentarului 
matografic. 
scurt-mctraj 
de regizorul 
tin Vaeni și 
tal pe ecranele 
nematografelor __
titlul Suflel din suflc- 

* tul neamului său) de
finește sintetic, emo
ționant. locul lui Nico- 
lae Bălccscu in istoria 
și in conștiința acestui 
popor. Bazate pc un 
material documentar 
de epocă relativ „ne- 
spectaculos". ambele 
filme cinstesc memo
ria conducătorului Re
voluției de la 1848 In 
imagini 
care sugerează 
nant dăruirea 
margini. . ......
ardent al lui Bălcescu. 
mesajul __ 1.
celor de azi. de ace<t 
„om intre oameni" 
care s-a stins, in exil.

cine- 
celălalt 

(realizat 
Cons ian- 

prczen- 
ci- 

sub

avea dedt 33

TENIS: Aii

și comentarii 
preg- 

fflră 
patriotismul'

lăsat nouă.

cind nu 
de ani...

...Două 
mentare. 
gă multiplelor ___
testări consacrate celei 
de-a 125-a aniversări a 
Revoluției de la 1848. 
De fapt, nu pur și 
simplu două filme do
cumentare. ci două in
vitații la meditație a- 
dresate omului de azi 
cu mijloacele celei mai 
populare dintre arte, 
două Îndemnuri la cu
noașterea și cinstirea 
tradițiilor patriotice, 
revoluționare al* po
porului nostru. Si. In 
același timp, prilejul 
de a repune In discu
ție Ideea realizării 
unui film artistic In
spirat de destinul, de 
lupta lui Nicolae Băl
cescu.

filme docu- 
care se adau- 

mani-

D. Costin

PE URMELE DIVIZIEI

„TUDOR VLADIMIRESCU"
ORADEA (Corespondentul „Scin

teii". Dumitru Gâțâ). — Deasupra 
Beiușului străjuiesc falnici secula
rii Apuseni, dc unde și-a chemat 
Iancu moții la luptă pentru liber
tate și dreptate națională. Ceva mai 
la vale, la ..poarta de vest a țării*' 
se întinde cimpia Crișurilor. Aici, 
sus. pe înălțimile stăpinite de molid, 
acolo, jos. pe Crișuri, cu 29 de ani 
in urmă, s-a înscris una din cele 
mai glorioase pagini ale luptelor 
duse de armata română, alături de 
armatele sovietice, pentru zdrobirea 
fascismului.

Pentru a păstra vii faptele de 
eroism ale ostașilor români in înimi-

le generației care acum învață isto
ria lui 23 August 1944, Comitetul ju
dețean Bihor al U.T.C. a organizat 
o expediție istorică intitulată : ..Pe 
urmele diviziei -Tudor Vladimires- 
cu-“. Mii de elevi din școlile Bihoru
lui, tineri din întreprinderi și insti
tuții, profesori de istorie, de limbă 
și literatură română — parcurg un 
itinerar emoționant : Apuseni — Ora
dea, unde fiecare palmă de pămlnt 
înseamnă o filă de istorie din 
le acelor ani.

Expediția se va încheia în 
zilei de 23 August la Oradea, 
foc de tabără.

ÎN SĂLILE DE CONCERT
• Marți 26. ora 20. la Ateneul ro

mân. Kurt Woss oferă melomanilor, 
la pupitrul orchestrei Filarmonicii 
„George Enescu". muzică vieneză.

• Simbătă 30. ora 20. Valentin 
Gheorghiu incheie la Ateneul român 
cele „12 concerte extraordinare", sub 
bagheta lui Mircea Basarab. își dă 
concursul tinăra - -
mitrescu.

pianistă Ilinca Du-

• Duminică 1 
teatrul de vară _____
Basarab va prezenta in 
orchestrei 1 
cert estival.

iulie. ora 20. -la 
Herăstrău. Mircea 

compania 
Filarmonicii primul con-

• Joi 28, ora 20, are loc concer
tul de închidere a stagiunii Radio- 
televiziunii. Iosif Conta. Fausto Za- 
dra (Italia), Aurel Grigoraș, corul și 
orchestra simfonică a Radioteleviziu- 
nii. au alcătuit un program cu lucrări 
de Enescu, Brahms. Berlioz.

L

lupte-

pragul 
cu un

• Filarmonica de stat din Cluj a 
avut lăudabila inițiativă de a pre
zenta două concerte pentru construc
torii sistemului hidroenergetic de pe 
Someș. Cele două concerte a câppel- 
la ale corului filarmonicii au fost 
susținute in sălile cluburilor de la 
șantierele Mărișelu și Țarnița. Sub 
bagheta dirijorului Florentin Mihăes- 
cu au fost interpretate cintece pa
triotice, revoluționare, prelucrări fol
clorice. Constructorii au aplaudat 
concertul artiștilor clujeni, mulțu- 
mindu-le pentru prezenta lor pe 
șantier.

Dinamo București - campioană națională
• București : Dinamo - C.F.R. Cluj 4—0

Dlnamoviștii au alacat cu insistentă chiar din primele minute, reușind 
să deschidă scorul prin Sălceanu (1—0. In min. 6). După o Întrerupere dc 
aproximativ 12 minute, cauzală de o ploaie torențială, locul se reia tot In 
nota de dominare a bucureștenilor. La o pasă a lui Nunweiller. mingea 
este reluată in clasă de Dumitrache (min. 40) și 2—0. scor cu care ia sfirșit 
repriza. în partea a doua a meciului, jocul e interesant in continuare, re
zultatul fiind de 4—0.

• Arad : U.T.A. - Universitatea Craiova 1-0
A fost o luptă deschisă, dirză, uneori dură dar. oe alocuri, si spectacu

loasă. In fata unui numeros public doritor să compare forța Universității 
Craiova cu aceea a uneia dintre fostele campioane, echipa locală U.T.A. A 
dominat mai mult terenul Universitatea Craiova, evident mai puternică in 
atac. în plus. Sima este eliminat (min. 34). Totuși, gazdele, deși in ..10“ mar
chează prin Brosowski (min. 38) din lovitură liberă ! Deci, la pauză 1—0 pen
tru U.T.A. In final, după o Întrecere pasionantă 6corul se fixează la 1—0.

IE , IN CICLISM

CLASAMENTUL

FINAL
Dinamo 30 17 5 8 51—32 59
Univ. Cr. 30 15 9 6 54—36 39
F.C. Argeș 30 14 7 9 14-.8 35
S.C. Bacău 30 13 8 9 36—35 31
C.F.R. 30 11 11 8 33—33 33
Steaua 30 9 13 8 36—30 31
St. roșu 30 11 8 11 39—24 30
F.C. Const. 30 10 8 12 35—34 28
U.T.A. 30 8 12 10 33—36 28
Jiul 30 11 6 13 38—43 28
F.C. Petrolul 30 9 10 11 22—32 28
A.S.A. 30 12 3 15 37—47 27
Rapid 30 7 12 11 29—29 26
C.S.M. Reșița 30 8 10 12 34—39 26
Sp. stud. 30 6 13 11 32—50 25
,,U“ Cluj 30 7 9 14 25—50 23

Un sportiv tînăr pe lista

începe turneul

de la Wimbledon

• BALCtMUL LILIACHIU — 
producție a studiourilor maghiare. 
Scenariul : Peter Muller. Istvan 
Szekely. Regia : Istvan Szekely. 
Cintecul „Salcimul liliachiu" com
pus de Pal Abraham • Cu j Judit 
Halasz. Andras Bâlint. Imre Râday. 
Mariana Modr. O poveste de dra-

goste in Ungaria de la Începutul 
secolului...

• ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
producție a studiourilor engleze in 
regia lui Charlton Heston. Cu : 
Charlton Heston. Hildegard Neil. 
Eric Porter. John Castle. Fernando 
Rev. Ecranizare a cunoscutei Diese 
a lui William Shakespeare.

• TÎRGU-MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteii", Lorand Deaki). — Simbă- 
tă seara, sub egida Comitetului de 
cultură și educație socialistă al ju
dețului Mureș, a Filarmonicii de stat 
și a filialei locale a Uniunii compo
zitorilor. a avut loc la Palatul cul
turii deschiderea Zilelor muzicale 
tirgmureșene, aflate la cea de-a treia 
ediție. Festivalul a debutat cu con
certul filarmonicii din localitate, di
rijor : Angel Șurev (Iugoslavia), 
solistă : Cornelia Vasile. în continua
re, concertele și spectacolele urmea
ză să fie susținute de corul Madri
gal. filarmonicile din Cluj și Tirgu- 
Mureș, corul și orchestra filarmoni
cii locale, precum și de ansamblul fol
cloric din Tirgu-Mureș. Vor putea fi 
ascultate recitaluri de orgă in inter
pretarea lui Jiri Ropek (Cehoslova
cia), recitalul de lieduri susținut de 
Wynford Evans și Cari Shavitz (An
glia). concertul cvartetului de coarde 
„Kodâly" din Budapesta.

t
programul r
17.30 Curs de limba franceză. 

Lecția a 60-a.
1B.00 Telex.
18.05 La ordinea zilei. Azi, jude

țul Vilcea.
18.20 Căminul ---------

man.
19.00 Ecranul. 

I1.tate șl 
fi că.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul înain

te de termen. 1973 - 
hotfirltor.

2? 00 Cir.tecul «âptămlni! : 
dnt. țara mea" de

Doboș. Text Gheorghe Drago- 
mireseu. Interpretează Pom
pei Hârășteanu.

20 08 A' anpremler?.
20,10 Mal aveți o întrebare " Aven

tura modernă a energiei. In
vitații emisiunii : prof. dr. 
Călin B*sliu. conf. dr. ing. 
Călin Mihâlleanu. Serban 
Dmeomlreficu. cercetător ști
ințific. Emisiune de Ion Petru 
«l Tereza Budura.

W 86 Revista literar-artist’cs TV.
21.30 Rnman-folleton : „Noile a-

’•*nturi ale mușchetarilor".
Ecranizarea romanului ..DudI 
20 de ani" de Al. Dumns. 
ri’-amatirare d* Alexander 
Baron. Reel» : Hugh David, 
în distribuie : Joss Ackland, 
Brian B1**«*d. Jeremy Yeunf, 
John Woodvin*. Carole 
Pott*r. Episodul HI — „Peri
colul".

22 20 24 de ore.

in județul Teleor-

Emisiune de actua- 
criucă cinematogra-

PROGRAMUL TI

ti ,se

22 Ml

2Î.10

Prietenii lut Așchluți. 
A- anprem'eră.
F’lm serial : ..P* urmei* lut 
CADHa“. Product;* * televi
ziunii Iugoslav*. Ep'«odui TX. 
Binom muzica] * Se’*ctlun1 
d'n festivalul . T.tra d» aur" 
d* la Bratislava a Micro- 
red tai Helena Vondracknva. 
F’’m documentar : .Snre
adîncuri’e c*i"’*1“ — onor’"»'. 
t‘* a studioului . *'*x. Sa
bia”. PeF’a • Ai. Slrbu

<1 murlc* rf»
d*ri. Cor/,*’-tv1 rspellel ban- 
duriștilor’ din Kiev.

filme de scurt-metraj
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

„ALEXANDRU SAHIA". 
„ANIMAFILM". „BUCUREȘTI" 
Scala, Grivița, Favorit : Vizita de 

lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in județul Bacău : Central, Tonus : 
Film dedicat vizitei președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in Olanda : Capitol j 
Pietre căzute din cer : Festival : O- 
magiu ; Doina : Cristalul românesc : 
București, Aurora. Modern : Suflet 
din sufletul neamului său ; înfră
țirea : Străbunii : Buzești, Gloria :
Cintee d*> ma. : Bucegi : Copiii noș
tri ; Unirea : Armonii ; Lira. Giu- 
Iești : Alfabetul : Pacea : Jubileul 
clubului Rapid : Cringași : Păsări din 
cele 4 puncte cardinale : Floreasca: 
Mihaela si ursulețul de catifea ; 
Timpuri Noi : Tropical Fiesta ; Viito-

pe ecranele Capitalei
Un om pentru oameni , Moși- 
Indiferența ; Munca : Prin co-

rul :
lor : _________ , ________ _  . _ __
drii de sub apă ; Cosmos : Petrașcu ; 
Arta : Jo, Mircea Voievod ; Vitan : 
Urmașii : Rahova : Miniaturi pentru 
maturi; Progresul i Protecția calității 
apelor ; Flamura : Orizont științific 
nr. 5/73 ; Clubul uzinelor „Republi
ca" : Folosirea apelor.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
Lumina : Tricentenarul Rembrandt 

(R.P. Bulgaria) ; Dacia : Artistul ne
văzut (R.S. Cehoslovacă) ; Drumul 
sării : Insulele interzise (R.D. Ger
mană) : Ferentari : Tainele insulei 
Pașlelui (U.R.S.S.) ; Cotrocenl : Tata 
și cura (R.D. Germană) ; Popular : 
Mangard și lumea lui (R.S. Ceho
slovacă).

Seria I. Delta Tulcea — Metalul 
Plopeni 1—0, Politehnica Iași — 
C.F.R. Pașcani 5—2, C.S.O. Tirgoviș- 
te — Progresul Brăila 3—1, Gloria 
Buzău — Progresul București 2—0. 
Ceahlăul — Chimia Rm. Vilcea 3—1, 
Metalul București — Știința Bacău 
3—0. Dunărea — F.C. Galați 5—0, 
C.S.U. Galați — S.N. Oltenița 1—2.

înaintea ultimei etape, in clasa
ment conduce Politehnica Iași cu 36 
de puncte, urmată de Metalul Bucu
rești cu același număr de puncte, 
însă cu un golaveraj inferior.

Seria a Il-a. Minerul Anina — Poli
tehnică Timișoara 2—2, Metalul Dro- 
beta Turnu-Severin — Nitramonia 
Făgăraș 1—0, Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Arad 3—0, Olimpia Satu-
Mare — Corvinul 2—0, C.F.R. Timi
șoara — Olimpia Oradea 7—0. Glo
ria Bistrița — Electroputere 1—0. 
F.C. Bihor — Metalul Baia
4—1. Metrom — C.S.M. Sibiu 3—3.

înaintea ultimei etape, in 
ment conduce Politehnica Timișoara 
cu 40 de puncte. Echipa timișoreană 
are un avans de patru puncte față 
de a doua clasată (F.C. Bihor) și 6e 
poate considera promovată în di
vizia A.

Mare

clasa-

„Cupa ziarelor*
Șimbâtă, 23 iunie, s-a re- 

jucat partida dintre Scînteia și 
Combinata Satul socialist, Infor
mația “ , __
pentru clapa I a „Cupei ziare
lor* la fotbal. Rezultatul : 
(0—1) pentru Scinteia.

Etapa a IlI-a programează 
azi. 25 iunie, următoarele me
ciuri : pe stadionul Giulești, de 
la orele 16.30 : Combinata Fla
căra. România liberă — Ager- 
pres ; de la orele 17.45 : Spor
tul — Scinteia tineretului. Pe 
stadionul Progresul, de la orele 
17,30 : Ncuer VVeg — Munca.

Bucureștiului — con ti nd
5—1

rugbl Steaua

dstigătoriSor „Cupei Voința^
BACAU (prin telefon). — La în

ceput ieri timpul părea să nu fie 
intru totul prielnic pentru desfășura
rea unei întreceri cicliste : cam frig, 
ploaie măruntă și — efect al ploii — 
șoseaua alunecoasă. în cele din urmă 
însă vremea s-a îmbunătățit, permi- 
țind unele tentative de detronare a 
liderului V. Murineanu. Dar nimic 
nu a schimbat pină la urmă ordinea 
in clasamentul general ce-1 cunoș
team din seara precedentă.

Etapa epilog s-a disputat pe un 
circuit închis pe arterele centrale 
ale Bacăului, în fața citorva mii de 
cetățeni care au urmărit lupta de la 
primul pină la ultimul tur (circuitul 
— de 2,4 km — a fost parcurs de 25 
de ori). A fost o întrecere frumoasă, 
dinamizată și prin sprinturile (cu 
puncte) de la fiecare al cincilea tur. 
La sprintul final, plutonul a sosit 
compact, iar satisfacția 
etapa i-a revenit lui 
(Spartakus-Budapesta).

Așadar. ciștigătorul 
XVIII-a ediții a „Cupei 
tinărul ciclist dinamovist Viorel Mu
rineanu care preluase, de fapt, con
ducerea in clasament incă după eta
pa a Il-a. Este o victorie absolut 
meritată, pentru un alergător care, 
astfel, are posibilitatea să se lanseze 
în rindul fruntașilor ciclismului. In 
clasamentul general, după Murinea
nu. s-a situat, la 43 secunde, Rudolf 
Menne (DUsseldorf), la 1'40” Al. So- 
fronie (Dinamo), la 1’41” S. Suditu

de a cîștiga 
Istvan Hirt

celei de-a 
Voința*' este

Cea de-a 28-a ediție a tradiționa
lei competiții internaționale 
marș „Circuitul T.T.T." 
rat. ieri dimineață, in 
a reunit la start atleți 
Italia și România.

Cursa s-a disputat pe
20 km și a fost ciștigată de 
stantin Staicu (P.T.T.), cronometrat 
cu timpul de lh 31’14”. Pe locul se
cund, la 23 secunde, s-a clasat Leo
nida Caraiosifoglu (Dinamo), urmat 
de Ion Găsitu (Steaua).

______ de 
s-a desfâșu- 
Caoitală și 
din Polonia.
distanța de

Con

cîștigătoarea
titlului în ediția 1972-1973

Campionatul diviziei A la rugbi a 
fost ciștigat la actuala ediție de for
mația Steaua București, care a to
talizat 72 de puncte din 26 partide 
disputate. Pe locul secund s-a situat 
Universitatea Timișoara, urmată de 
Dinamo București și Știința Petro
șani.

Clasate pe ultimele două locuri, 
formațiile C.S.M. Suceava si Preci
zia Săcele au retrogradat in divi-

zia
lor___ ____  __ __ __ ____
mia Cluj și Chimia Năvodari.

Rezultate înregistrate in ultima e- 
tapă : Știința Petroșani—Farul Con
stanța 15—7 ; Rulmentul Birlad— 
Gloria 24—8 : Universitatea Timișoa
ra — Sportul studențesc 3—13 ; 
Steaua—Precizia Săcele 89—6 ; Vul
can—Politehnica Iași 10—3.

secundă a campionatului, locul 
fiind luat de echipele Agrono-

0 întrebare pentru 300 de profesori clujeni
Pe covorul plușat al Sălii sportu

rilor din Cluj s-a aflat, in aceasta 
săptifmină. viitorul gimnasticii româ
nești. .Gingășia, talentul, grația, buna 
pregătire au stăpinit întrecerile din 
etapa finală a campionatului repu
blican al coDiilor la gimnastică spor
tivă. și modernă. Erau prezenți circa 
140 de copii, fetițe și băieți, de la 
școlile și cluburile sportive din Bucu
rești, Brașov. Piatra Neamț, Brăila, 
Constanta. Ploiești. Rm. Vilcea. Baia 
Mare. Sf. Gheorghe. Pentru ca mani
festarea să strălucească lipseau nu
mai... aplauzele. Tribunele sălii clu
jene erau goale zi de zi.

Nu-i cine să aplaude la Cluj ?
— în fond, ne spunea dezamăgit 

maestrul emerit al sportului Al
bin Morarii. răsounderea o Doartă 
cei circa 300 profesori de educație 
fizică de la școlile orașului care ar fi

MANIFESTĂRI CULTURALE JUDEȚENE

trebuit. măcar unii dintre ei, să fie 
de față, să învețe de la colegii lor 
din centrele prezente la concurs, să-i 
aplaude, să încerce să-i imite și să-i 
depășească, mai ales că municipiul 
nostru, cu atit de mari posibilități, 
este absent din competiție la gim
nastică modernă. Nu le place copii
lor gimnastica ? Da de unde ! Suc
cesul recentului festival sportiv al 
pionierilor infirmă o asemenea pă
rere. Copiii insă nu știu ce se intim- 
plă în sala sporturilor, lor ar fi tre
buit să li se explice de către profe
sori valoarea artistică și sportivă a 
concursului. Desigur, mi se va re
plica : copiii sint acum în vacanță, 
studenții în examene. Dar dv. unde 
sinteți. tovarăși profesori ? Dacă fie
care dintre dv. ar fi venit la sală, 
măcar cu 5—6 copii, elevi de-ai dv., 
aplauzele ar fi răsunat. ____N...
ar fi triumfat, inimile a zeci, dacă 
nu sute de copii clujeni ar fi fost 
ciștigate pentru acest minunat sport 
— gimnastica.

gimnastica

• SIBIU (Corespondentul „Scin
teii", Nicolae Brujan). — Duminică 
In parcul „Măgura" din Cisnădie 
au avut loc ample manifestări fol
clorice care au marcat încheierea 
festivalului cultural-artistic „Cire- 
șar ’73". Aflat la a V-a ediție și 
organizat de consiliul orășenesc al 
sindicatelor, comitetul orășenesc de 
cultură și educație socialista. Co
mitetul orășenesc U.T.C. și consi
liul orășenesc al pionierilor. „Ci- 
reșar ’73" a reunit cele mai bune 
formații artistice de amatori din 
această pitorească zonă a județului 
Sibiu. Prin numeroasele spectacole 
dj muzică și dans., prin Expoziția 
de ceramică, sculptură, cusături și 
țesături, Expoziția de picturi^ și 
artă decorativă aJe Casei pionieri
lor. Expoziția de 
Maria Kirchner, 
șar ’73“ a oferit 
ti vă a talentului 
sibienl.

artă plastică Ana 
festivalul „Cire- 

o Imagine suges- 
artiștilor amatori

• FOCȘANI (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Nistor). — Comuna

Timboești a fost duminică gazda 
penultimei etape a festivalului- 
concurs „Cint și joc pe plai vrin- 
cean". Această largă manifestare 
artistică, organizată pe centre de 
comune, sub forma de spectacole 
cu public, a atras peste 4 500 ar
tiști amatori, constltuiți in ansam
bluri folclorice, tarafuri, formații 
de cimpoieri șl buciumași, echipe 
de dansatori etc. La spectacolele 
in aer liber prezentate pină acum 
la Valea Sării, Jitia, Soveja. Vul- 
turu, Odobești, Adjud și Timboești 
au asistat peste 32 000 cetățeni din 
orașele șl comunele județului. 
Concursul constituie o veritabilă 
trecere In revistă a forței artistice 
de amatori, un preludiu la cea de-a 
VIII-a ediție a „Festivalului fol
clorului vrlncean**.

tului Vilcea. Profilat încă de la 
început pe valorificarea fondului 
tradițional al creației populare păs
torești, festivalul a inclus la a- 
ceastă a V-a ediție a sărbătorii un 
colocviu despre arta populară păs
torească. o paradă a portului cio
bănesc și un festival artistic în 
contextul unei nedei tradiționale.

\
Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii1

vremea

• RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Scinteii", Ion SUnciu). — Renu
mita așezare păstorească Vaideeni 
a găzduit duminică sărbătoarea 
folclorică „învirtita dorului", mani
festare artistică de amploare, in
trată in tradiția culturală * jude-

• CLUJ (Corespondentul „Scin
teii", Al. Mureșan). — Cooperatorii 
din Unguraș. județul Cluj, s-au 
gindit să transforme culesul ci
reșelor Intr-o sărbătoare care să 
devină tradițională. „Premiera" a 
avut loc duminică, cind sute și sute 
de cetățeni, un mare număr de tu
riști au participat la „Sărbătoarea 
cireșelor". Localnicii l-au intim- 
pinat pe oaspeți cu cununi de ci
reșe. cu tarabe de desfacere a pro
ducției de cireșe, cu un bogat pro
gram culturaJ-educativ 
de formațiile culturale ale cămi
nului din localitate, a 
cultură din Dej și a studenților 
din Cluj.

prezentat

casei de

Timpul probabil pentru zilele 
de 26, 27 șl 28, iunie. în tară : 
Vremea va fi ufcor instabilă, cu 
cerul ’mai mult noros. Vor că
dea ploi cu caracter de aversă. 
Însoțite de descărcări electrice, 
mai ales in jumătatea de nord- 
vest a țării. în rest, ploile vor 
fi izolate. Vintul va prezenta 
intensificări la Începutul inter
valului. mai ales in sud-estul 
țârii. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 10 și 20 de 
grade, iar maximele vor oscila 
intre 20 șl 30 de grade. In 
București : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător, favora
bil ploii de scurtă durată. Vint 
potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

(Olimpia). la 1’47” Mircea Bădilă 
(Cibo Brașov) etc. Vrem să remar
căm. totodată, prezența la cursă a 
unor alergători, dintre care câțiva 
experimentați, din R.F. Germania, 
Polonia și Ungaria, din rindul căro
ra cea mai bună impresie a lăsat-o 
vest-germanul Rudolf Menne, ocu
pant al locului al doilea in clasa
mentul general.

Pe lista evidențiaților „Cupei Vo
ința" notăm, totodată, și numele 
polonezului Janusz Szekcinski (ciști
gătorul clasamentului sprinterilor) și 
al lui Constantin Gonțea (Olimpia), 
primul in clasamentul cățărătorilor.

Desfășurarea „Cupei Voința" a 
prilejuit evidențierea, incă o dată, a 
capacității organizatorice a inițiato
rilor ei (UCECOM), sprijinit acum 
foarte bine de forurile locale din Ba
cău și de pe întreg traseul. în con
dițiile rigorilor speciale pretinse de 
o întrecere internațională, corpul 
tehnic al F.R.C. a demonstrat, la 
rindul său. că dispune de forțe sufi
ciente pentru a asigura bunul mers 
al competiției.

Ion DUM1TR1U

DIN TOATE
FOTBAL. — Echipa Dynamo 

Dresda a ciștigat campionatul R. D. 
Germane, .totalizind 42 de puncte. Pe 
locul, doi s-a clasat formația Karl 
Zeișs Jena cu 39 puncte. în ultima 
etapă. Dynamo Dresda a întrecut cu 
scorul de 2—1 echipa F. C. Karl 
Marx-Stadt.

Cupa R. F. Germania a fost cuce
rită dc formația Borussia Moenchen
gladbach, care a invins in finală cu 
scorul de 2—1 (după prelungiri) 
echipa F. C. Koln. Golul decisiv a 
fost înscris de 
in minutul 93. 
DUsseldorf în 
ta tori.

internaționalul Netzer, 
Finala s-a disputat la 
fața a 70 000 de spec-

„Cupa 
formația 
toare in ____ ________ _____  „ ...
fața echipei Dynamo Tirana, ciștigă- 
toarea titlului de campioană națio
nală. Este pentru a 12-a oară cind 
fotbaliștii de la Partizan termină în
vingători in această populară com
petiție.

Albaniei" a fost cucerită de 
Partizan Tirana, învingă- 
finală cu scorul de 1—0 în

ATLETISM. — Proba de 5 000 m 
plat din cadrul concursului atletic 
de la Saarijărvi (Finlanda) a revenit 
sportivului kenyan Ben Jipcho in 
13’40”8 10. Campionul olimpic Lasse 
Viren s-a clasat doar pe locul 6 cu 
timpul de 14’05"8/10 ! Alte rezulta
te : aruncarea greutății : Al. Feuer
bach (S.U.A.) — 20,35 m ; săritura in

Cea de-a 87-a ediție a turneu
lui de tenis de la Wimbledon, 
una dintre cele mai renumite în
treceri ale „sportului alb". În
cepe astăzi pe terenurile de ga
zon ale celebrei arene 
neze, avind ca principal favorit 
pe jucătorul român Ilie Năsta- 
se. în primul tur. Ilie Năstase 
il va intilnj pe Hans Joachim- 
Plotz (R.F.G.). Iată și alte par
tide Înscrise in programul pri
mei zile : Connors (S.U.A.) — 
Farrell (Anglia) ; Metrevell 
(U.R.S.S.) — Mathews (Anglia); 
Hrebec (Cehoslovacia) — Sedg- 
man (Australia) : Kodes (Ceho
slovacia) — Hirai (Japonia) ; 
Lall (India) — Borg (Suedia).

★
Turneul Internațional de la 

Eastbourne a fost ciștigat de en
glezul Mark Cox, care in finală
1- a invins cu scorul de 6—2,
2— 6, 6—3 pe francezul Domin
guez. în finala probei de dublu 
masculin, perechea Bengtsson 
(Suedia) — McManus (S.U.A.) 
a dispus cu 6—4, 4—6, 7—5 de 
Țiriac (România) — Orantes 
(Spania).

POLO

londo-

Rapid-Dinamo 1-1
în campionatul național a mal avut 

loc incă un meci Rapid-Dinamo, de 
fapt singura întrecere de polo pe 
care o apreciază amatorii, fiindcă de 
fiecare dată a furnizat jocuri de ca
litate. De astă dată insă, nici Di
namo, nici Rapid n-au mai produs 
spectacolul din trecutele lor derbiuri, 
ci au acționat precaut, așteptlnd ex
clusiv greșelile reciproce. După două 
reprize încheiate cu scoruri albe, 
Dinamo a luat conducerea in cea 
de-a treia, iar Rapid a egalat in ul
tima parte a meciului. în urma a- 
cestui rezultat de 1—1, Rapid, cu 19 
puncte, păstrează o diferență de 
două puncte față de rivala sa. Dar 
lupta pentru titlu nu s-a Încheiat, 
în toamnă vom asista la incă trei 
confruntări Rapid-Dinamo (un meci 
în returul campionatului și alte două 
partide cu prilejul turneului final).

SPORTURILE
înălțime : Dwight Stones (S.U.A.) — 
2.20 m.
. Participând alături de concurentele 

•probei de pentatlon la campionatele 
de atletism ale, orașului Moscova, re
prezentanta României. Cornelia Po
pescu. a obținut cel mai bun rezultat 
—1,83 m la săritura in înălțime.

BOX. — Palatul 
Grenoble a găzduit, 
15 000 de spectatori. ___ ,_____
titlul mondial de box la categoria 
semimijlocie, intre deținătorul cen
turii, mexicanul Jose Napoles. și 
francezul Roger Menefrey, campion 
al Europei. Net superior, pe plan 
tehnic, cu un registru variat de lo
vituri și schimbări derutante de 
ritm, Napoles a obținut o conforta
bilă victorie la puncte. Jose Napoles 
își înscrie in palmares a 70-a victo
rie. dintre care 51 au fost adjude
cate prin KO.

sporturilor din 
in prezența a 
meciul pentru

CICLISM. — învins zilele trecuta 
în „Marele premiu ciclist" de la Ca- 
maiore, campionul belgian Eddy 
Merckx s-a revanșat, ciștigind cel 
de-al 26-lea criteriu de la Maggiora. 
Desfășurată pe distanta de 107 km, 
această cursă a fost foarte disputată, 
Eddy Merckx obținînd victoria la 
sprint in fața italianului Felice Gi- 
mondi și a belgianului Roger de 
Vlaeminck. Toți trei au fost cronu- 
metrați cu timpul de 2h52’10”.

MUNCA, HĂRNICIA
(Urmare din pag. I)

ducției a acestui spa
țiu echivalează cu încă 
100 de noi locuri de 
muncă. realizindu-se 
in plus pe această cale 
în anul trecut o pro
ducție globală supli
mentară de peste 15 
milioane..................
nată 
tate 
Un 
pra 
sistat : I 
asistentei tehnice in 
ambele schimburi, in
clusiv asigurarea func
ționării utilajelor cu 
un zgomot cit mai 
mic. S-a discutat apoi 
despre condiționarea 
aerului la locurile de 
muncă în vederea asi
gurării calității indi
cate confecțiilor fabri
cate. despre necesita
tea perdelelor de la 
geamurile atelierelor 
și ale secțiilor, despre 
asistenta medicală In 
schimbul II. mărirea 
numărului de locuri la 
creșa fabricii, funcțio
narea cantinei, adică 
despre tot ce poate 
sluji și concura la 
perfecționarea mun
cii. ridicarea eficien
tei ei. îndeplinirea 
cincinalului în 4 ani.

— Iar rezultatele ?
— Am încheiat anul 

trecut, arătau munci
toarea Maria Schmidt, 
secretar al comitetu
lui de partid, și 
dislau Bucs, 
biroului plan, c 
producție globală 
plimentară de __
milioane lei. La toți 
cei 11 indicatori din 
olanul de stat, pre
vederile au fost ln- 
leplinite și depă-

lei, desti- 
in exclusivi- 

pentru export, 
alt punct asu- 
căruia s-a in- 

îmbunătățirea 
i tehnice

La-
seful 

cu o 
i su-

35.5

și te. La 
mai 1973, _ ___
frele de plan inițiale 
ale cincinalului, aici 
se lucra în contul zilei 
de 28 aprilie 1974. A- 
vans : aproape un an.

— Știm că ați revă
zut, in sens mai mobi
lizator, sarcinile de 
plan pe anul curent...

— Da — ne răspun
de secretara comitetu
lui de partid, în adu
narea generală a oa
menilor muncii din 7 
februarie a.c., s-a a- 
probat reconsiderarea 
planului pe anul in 
curs, în așa fel încit 
să depășească sarci
nile prevăzute în cin
cinal cu mai bine de 
două ori. Calculele ne 
arată că, și în această 
nouă ipostază, de 
Începutul anului 
pină la 19 mai .. ... 
planul producției glo
bale a fost îndeplinit 
în proporție de 101 la 
sută. Cu aceeași forță 
de muncă și mijloace 
tehnice, față de reali
zările anului prece
dent, noi ne-am pro
pus în acest an să 
realizăm o producti
vitate a muncii cu 15 
la sută mai mare, iar 
beneficiile să sporeas
că cu 60 la sută.

— Ați avut anul a- 
cesta vreun refuz de 
calitate ?

— La peste 300 000 
bucăți confecții, reali
zate în 4 luni, am a- 
vut o singură obser
vație critică, de o 
loare infimă.

Celor relatate 
vom mal adăuga 
recile maiștrilor 
schimb Ștefan Sima

dala de 19 
față de ci-

la 
și 

a.c„

va-

le 
pă- 
de

și Gheorghe Șerif, din 
secția confecții.

-r- Din calculele 
noastre, spuneau ei, 
se desprinde faptul că 
ambele schimburi își 
îndeplinesc in medie 
norma zilnică, săptă- 
minală și lunară cu 
104—105 la sută, ceea 
ce dezvăluie o ritmi
citate constantă. Rea
lizăm un coeficient de 
schimb bun, de 1.96. 
De asemenea, cheltu
ielile la 1 000 de lei 
producție-marfă s-au 
redus cu 1 leu față de 
actualul plan, iar pînă 
la finele anului vom 
obține mai mult.

— La ce dată cre
deți că veți încheia 
cincinalul ?

— Anticipind lucru
rile, la 28 decembrie 
1974 vom putea ra
porta : colectivul de la 
..Secuiana" și-â res
pectat cuvîntul dat 
față de partid, de a 
realiza cincinalul în 4 
ani — spun cei doi 
maiștri.

Primim vești bune 
de la „Secuiana". Un 
colectiv tînăr are am
biții mari. După cum 
ni s-a spus, în 1973,1a 
export i se prevede o 
creștere a sarcinilor 
de două ori și jumă
tate față de realizările 
anului trecut. De aceea 
se cere ca Centrala 
industriei confecțiilor 
București să sprijine 
cit mai Îndeaproape 
fabrica. în sensul de 
a-l asigura din timp 
toate contractele. De
oarece wezulțațele bune 
obținute aici vor mări, 
neîndoios, șl prestigiul 
centralei.

II
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Interviul acordat încheierea lucrărilor Conferinței

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
internaționale a sindicatelor

din invățămînt

revistei vest-germane „Der Spiegel"
(Urmare din pag. I)

care participă România șl cu par
tea provenită din impozit s-au sub 
alte forme de rețineri din bene
ficiile partenerilor străini revine 
integral poporului român. Deci, nu 
văd nici un fel de contradicție in
tre conducerea planificată a eco
nomiei socialiste și participarea, 
în condițiile legii, a unor firme 
străine cu investiții in România ; 
dimpotrivă, aș putea spune 
prin această participare . 
accelera ritmul dezvoltării 
triei românești. ceea ce 
punde intereselor făuririi 
lismulul in România.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, ple
dați pentru retragerea tuturor 
trupelor străine din Europa. 
Nu a asigurat insă prezența 
trupelor străine stabilitatea și, 
prin aceasta, pacea In Europa 
în ultimii 25 de ani 2

trebuie 
stateie

se
că 
va 

indus-
cores- 
socia-

ni seÎNTREBARE : Nouă 
pare că contradicțiile ideologi
ce. fn comparație cu anii *50, 
au pierdut foarte mult din a- 
cuitate : necesitățile economi
ce si tehnice au impus o a- 
propiere. Este de așteptat să 
fim martorii unei dezvoltări 
in care capitalismul va de
veni mai social și socialismul 
mai democratic ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia se pronunță tn mod constant 
pentru retragerea trupelor străine 
clin Europa, pentru măsuri de re
ducere in general a trupelor, a ar
mamentelor. pentru dezarmare.

După părerea mea, prezența tru
pelor străine nu poale asigura șl 
niciodată nu a asigurat mai mul
tă stabilitate și mai multă secu
ritate. ci, dimpotrivă, întotdeauna 
a fost, un factor de instabilitate. 
Ca atare, retragerea trupelor străi
ne nu numai că nu va duce la o 
mai mică stabilitate, ci va mări 
stabilitatea și securitatea, va înde
părta — și in perspectivă va pu
tea exclude — însuși pericolul 
unor noi ciocniri militare.

RĂSPUNS : Nu doresc să intru 
scum in considerente teoretice in 
legătură cu aceste probleme. Se 
cunoaște tendința generală a capi
talului de a fi tot mai social. Pro
blema sau poate contradicția esen
țială din capitalism este aceea că 
între caracterul său social și re
partiție nu există o concordanță. 
Or, în capitalism repartiția con- 
1 nuâ să fie capitalist-privată. Ca 
atare, n-as putea spune că în 
această direcție au intervenit 
schimbări în evoluția societății 
capitaliste, deși am convingerea 
că pină Ia urmă va trebui să dis
pară această contradicție, astfel 
ca și repartiția să devină socială. 
Dar aceasta înseamnă însăși dis
pariția capitalismului.

în ce privește evoluția societății 
socialiste, fără îndoială că dezvol
tarea forțelor de producție, ridi
carea nivelului de cultură, acțiu
nea tot mai puternică a științei in 
d ferite domenii' fac o necesitate 
din lărgirea democrației socia
liste și găsirea celor mai cores
punzătoare forme de participare a 
poporului la conducerea tot mai 
activă și efectivă a tuturor laturi
lor de activitate socială — ceea 
ce și realizează în mod constant 
România. Considerăm însă t 
ta ca un proces care va | 
perfecționat continuu.

ÎNTREBARE : Există 
multe elemente comune 
portante in relațiile externe 
dintre state cu orinduin so
ciale diferite. Astfel, penii a 
propunerile făcute la Helsinki 
în problema dezarmării mili
tare. România s-a bucurat de 
sprijinul multor state occiden
tale. Se apropie epoca blocu
rilor monolitice de sfirșit 2

ÎNTREBARE : în cadrul la
gărului socialist au existat și 
există încă conflicte serioase. 
In repetate rinduri ați apre
ciat aceste conflicte ca fiind 
..numai temporare". Dumnea
voastră. ca președinte al unei 
țări care întreține relații strin- 
se cu Moscova. Pekinul, ca și. 
cu toate celelalte țări socia
liste, credeți in posibilitatea 
unei înțelegeri ?

RĂSPUNS : România a acționat 
și acționează in mod consecvent 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste. Considerăm 
că existența unor divergențe nu 
trebuie să împiedice dezvoltarea 
acestor relații, că divergențele 
sînt temporare și trebuie acționat 
pentru a fi depășite cit mai cu- 
rind. Avem convingerea că se va 
ajunge la găsirea căilor pentru 
depășirea acestor divergențe, pen
tru dezvoltarea unei colaborări 
rodnice între toate țările socialis
te — inclusiv între Uniunea So
vietică și Republica Populară Chi
neză — ceea ce corespunde a’it 
intereselor acestor popoare și ale 
țărilor socialiste, cit și intereselor 
tuturor țărilor lumii de a se asigu
ra o colaborare rodnică și o pace 
trainică.

aceas- 
trebui

astăzi 
im-

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, ce părere aveți des
pre așa-zisa doctrină a suve
ranității limitate ?

RĂSPUNS : Nu cunosc că există 
asemenea doctrină. Știu că s-a

RĂSPUNS : După cum cred că 
cunoașteți. România, ca și alve 
țări socialiste, de altfel, 
nunțâ de mult timp pentru des
ființarea blocurilor militare, pen
tru realizarea unor relații noi între 
state, bazate pe colaborare, pe 
egalitate în drepturi și respect al 
suveranității și independenței. De 
aceea, apreciem că realizarea de 
măsuri in direcția unei mai bune 

cunoașteri a popoarelor, a dezar
mării. însăși desfășurarea cu suc
ces a conferinței general-europe- 
r.e și găsirea unor căi de extindere 
a colaborării și de asigurare a 
egalității și respectului fiecărei na
țiuni vor crea condițiile corespun
zătoare pentru a se ajunge la des
ființarea blocurilor militare.

se pro-

o
vorbit despre aceasta, dar. așa cum 
s-a mai declarat nu o dată, nu poa
te fi vorba de nici un fel de li
mitare a suveranității.

Desigur, în cadrul colaborării în
tre state, fiecare-țară trebuie sâ 
facă anumite concesii — de altfel, 
cred că Republica Federală Ger- 
mania. in colaborarea sa. a făcut 
in această direcție mulți pași — 
dar însuși Cantul că statele stabi
lesc cadrul colaborării și, deci, și 
concesiile reciproce este o mani
festare a suveranității, și nu o li
mitare a ei.

ÎNTREBARE : Credeți că in
tr-un sistem de securitate eu
ropeană suveranitatea națio
nală a oricărei țări, indiferent 
de orinduirea socială, poate /i 
apărată împotriva amestecu
lui din afară, indiferent de 
unde ar veni 2

RĂSPUNS : Noi considerăm că 
securitatea europeană trebuie să 
ducă la afirmarea cu putere a 
principiilor egalității, respectului 
suveranității și independenței, ne-

amestecului în treburile Interne, 
în relațiile dintre toate țările, in
diferent de orinduirea lor socială 
Mai mult, considerăm că 
adoptate de către toate
măsuri corespunzătoare de a se re
nunța la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța în soluționa
rea diferitelor probleme și de a sc 
afirma cu putere dreptul fiecărui 
stat de a-și apăra independenta 
împotriva oricărei agresiuni. De 
altfel, înseși prevederile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite vor
besc despre aceasta. Securitatea 
europeană trebuie să pornească de 
la aceste considerente — și apre
ciez câ desfășurarea de pînâ acum 
a lucrărilor pregătitoare merge în 
această direcție. Viața politică in
ternațională confirmă pe deplin că 
este posibil să se ajungă la o rea
lă securitate, care să excludă orice 
posibilitate de amestec din afară.

ÎNTREBARE : De ce se 
consideră necesare proteja
rea vieții culturale împotriva 
influențelor din afară și întă
rirea rolului conducător al 
partidului în acest domeniu ?

RĂSPUNS : Noi ne pronunțăm 
împotriva acelor influențe care 
sînt străine concepției de progres, 
de civilizație. De altfel, după cum 
știți, chiar în multe țări capita
liste s-au luat un șir de măsuri 
împotriva unor filme sau piese da 
teatru, a unui anumit fel de așa- 
zisă literatură, care propagă ura 
de rasă, crima, consumul de nar
cotice și nu fac decît să influen
țeze în mod negativ formarea și 
însăși viața tineretului, cauza prie
teniei și colaborării între popoare. 
Deci. împotriva unor asemenea 
forme de așa-zisă cultură, câre nu 
au nimic cu cultura adevărată, ne 
ridicăm noi.

Sîntem pentru o colaborare lar
gă. pentru schimburi culturale, 
științifice, deoarece astăzi nici un 
stat — și deci nici România — nu 
numai că nu se poate izola, dar 
nici nu poale progresa decît in 
strinsă colaborare și în strîns con
tact cu tot ceea ce a creat și cre
ează mai bun omenirea 
domeniile de activitate, 
cultură.

în toate 
deci și in

ÎNTREBARE : Se 
programul vizitei 
voastră la Bonn și 
despre problema 
familiilor 2

1 a/lă in 
du mnea- 

o discuție 
reîntregirii

RĂSFUNS : Nu am în vedere o 
asemenea discuție, ținind seama 
că.in momentul de față nu există, 
în fond, o asemenea .problemă.

ÎNTREBARE : Cu ce senti
mente personale veniți în Re
publica Federală Germania ?

RĂSPUNS : Mă pregătesc să 
merg in Republica Federală Ger
mania cu dorința de a avea con
vorbiri cu președintele țării dum
neavoastră, domnul Heinemann, 
cu cancelarul Brandt, de a aborda 
căile pentru extinderea colaboră
rii bilaterale în toate domeniile 
de activitate, de a avea schimburi 
de păreri cu privire la colaborarea 
țărilor noastre în vederea înfăp
tuirii securității în Europa, a unei 
lumi mai bune, mai drepte, care 
să asigure pacea și independența 
tuturor popoarelor.

Deci, merg cu sentimentul că 
vom găsi căile pentru extinderea 
colaborării între țările noastre in 
toate domeniile de activitate.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a adresa cititorilor revistei 
dumneavoastră și întregului popor 
din Republica Federală Germania 
cordiale urări de prosperitate și 
pace.

CONVORBIRE CU EDITORUL UNEI CĂRȚI

DESPRE ROMÂNIA DE AZI
Volumul „Nicolae Ceaușescu — Punctul de vedere românesc.

Teze de politică națională și internațională"

In ziarul „Scinteia", din 12 noiembrie 1971, o informație relata 
pr.mirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a directorului 
edituri: vest-germane ..Rombach". Fritz Hodeige. senator de 
onoare aJ Universității d:n Freiburg, și a soției sale, doamna 
Eleonpre Hodeige-Rorabach. Cu acel prilej, directorul cunos
cute; edituri inmina tovarășului Nicolae Ceaușescu volumul 
apărut in l:mba germană. ..România pe calea socialismului".

Ziarele de vineri, 22 iunie a.c., au anunțat o nouă primire 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a editorului Fritz Ho- 
deige și a soției sale. Cu acest prilej, președintelui statului 
nostru i-a fost inminat un alt volum tipărit In limba germană : 
..Nicolae Ceausescu — Punctul de vedere românesc. Teze de 
politica națională și internațională", apărut in aceeași editură.

Solicitat să acorde un interviu ziarului „Scinteia", domnul 
Fritz Hodeige a răspuns cu

— Sinteți din nou in Româ
nia...

multă amabilitate.
această carte este o bună bază de 
pornire pentru această vizită.

— Si avind onoarea de a fi pen
tru a doua oară primit de președin
tele statului dumneavoastră. Am 
fost de mai multe ori insă in Româ
nia. Am avut prilejul să cunosc 
multe locuri și aș putea spune că 
de ia apariția, in 1971. a primului 
volum despre politica României, 
ma ocup, ca editor, de problemele 
țării dumneavoastră. In cadrul 
primirii la președintele Nicolae 
Ceaușescu în centrul discuției s-a 
aflat vizita pe care o va face in 
R. F. Germania și s-a sublimat că

— V-as ruga să ne spuneți 
citeva cuvinte despre carte...

— Această carte nu există in ver
siune românească : este deci o ver
siune originală. Are. cred, marele 
avantaj pentru cititorul din tara 
mea de a fi o carte de referință. 
Pe baza ei există posibilitatea ob
ținerii tuturor informațiilor despre 
politica internă și externă a Româ
niei. Aceasta a fost, de fapt, și una 
din principalele afirmații pe care 
le-am făcut, cum știți, in cadrul 
conferinței de presă de la Bonn.

Ziariștii mi-au declarat că avem, 
in sfirșit, o carte in care se pot 
găsi cu operativitate informații des
pre România, o carte despre Româ
nia de azi. Intrucit totul este 
cuprins intr-un singur volum, car
tea poate înlocui multe altele. Car
tea este precedată de o scurtă pre
față, de fapt o scrisoare adresată 
președintelui României, conținind 
aprecieri cu privire la însemnăta
tea acestei lucrări. Am exprimat 
succint părerea mea in legătură cu 
pasajele cele mai importante ale 
cărții. Am constatat cu mare plă
cere că in presa română s-a citat 
din această prefață. Neîndoios, un 
s^mn că a fost receptată cu bună
voință I De altfel, președintele 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la 
activitatea ce o desfășurăm, a avut 
amabilitatea să ne numească, in 
mod figura* desigur, ambasadori 
ai României in R.F.G.

— Rememorind Intilnirile dv. 
cu România. ce 
(iera că merită să 
mai tntii 2

— Prima vizită, care 
In toamna lui 1971, a 
mine și pentru soția mea foarte Im
presionantă. Am avut atunci cu

ați consi- 
fie reținut

a avut loc 
fost pentru

Duminică la amiază s-au încheiat 
in Capitală lucrările Conferinței In
ternaționale a «indicatelor din in- 
vâțăminl.

Timp de trei zile. participanțil, 
reprezentanți ai organizațiilor sin
dicale din invățămînt din 48 de țări, 
de pe toate continentele, au dezbătut 
celo mai actuale probleme ale edu
cației profesionale și tehnice, rolul 
școlii in pregătirea multilaterală a 
omului epocii contemporane.

tntilnirea de la București a pri
lejuit un util schimb de opinii privi
tor la acțiunile Întreprinse de orga
nizațiile sindicale pentru dezvoltarea 
invâțâmintulul in concordantă cu 
evoluția științei și tehnicii actuale. 
S-a subliniat, printre altele, faptul 
că odată cu dezvoltarea rapidă a ști
inței, pregătirea profesională și teh
nică a devenit parte integrantă a

procesului de instruire completă a 
•noii generații, corespunzător necesi
tăților econojnice si sociale alo fiecă
rei țâri. în acest context, numeroși 
vorbitori au relevat experiența țărilor 
socialiste In domeniul invățămîntu- 
lui. precum și ajutorul acordat de» 
acestea țărilor în curs de dezvoltare 
in organizarea Invățămintului, a 
transmiterii experienței bogate de 
care ele dispun

Făcindu-se ecoul participanților la 
conferință. Daniel Retureau a adre
sat calde mulțumiri guvernului ro
man. Uniunii Generale a Sindicate
lor din România pentru condițiile 
bune asigurate desfășurării reuniu
nii. precum și pentru prilejul ce li 
s-a oferit de a cunoaște realizările 
școlii românești.

(Agerpres)

Centenarul fanfarei din Nădrag
TIMIȘOARA (Corespondentul „Scin

teii". Cezar Ioana). — Fanfara mun
citorească a sindicatului uzinei „Cio- 
canuT'-Nădrag. județul Timiș, una 
din rele mai vechi formații artis
tice de amatori din tara noastră, a 
imnlinit un secol de existentă. Cu 
acest Drilei. duminică 24 iunie, la 
clubul uzinei, a avut loc o adunare 
festivă in cadrul căreia formației 
sărbătorite i-a fost inminat Ordinul 
..MERITUL CULTURAL", clasa I. 
conferit prin Decret al Consiliului

MEȘTEȘUGARII
MUREȘENI

SE AFIRMĂ
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scinteii", Lorand Deaki). — 
Ținind seama de solicitările 
populației, Uniunea județeană a 
cooperației meșteșugărești Mu
reș a luat 
in vederea diversificării prestă
rilor de servicii și îmbogățirii 
sortimentelor bunurilor de larg 
consum. La Casa de mode din 
Tg. Mureș, pe lingă secțiile 
existente, au luat ființă un 
centru de comandă de croitorie 
și o unitate pentru prezentarea 
și desfacerea confecțiilor fine. 
In Piața teatrului, in cartierele 
„7 Noiembrie" și 
din Tg. Mureș au 
folosință complexe 
unități de croitorie. încălțămin
te. marochinărie, reparații radio- 
televizoare. tapițerii, spălătorii, 
precum și unităti specializate 
in desfacerea mobilei, confecții
lor și articolelor de artizanat. 
Concomitent cu diversificarea 
gamei de servicii pentru popu
lație au crescut operativitatea si 
promptitudinea cooperatorilor in 
executarea comenzilor. întărirea 
răspunderii față de calitatea lu
crărilor.

O latură importantă a activi
tății cooperației meșteșugărești 
costă in reînnoirea producției 
bunurilor de larg consum, a- 
daptarea acesteia la cerințe
le pieței. In acest sens s-au 
executat și se execută lu
crări de modernizare a ate
lierelor din Miercurea Ni- 
raj, Singeorgiu de Pădure, Tir- 
nâveni. Luduș, Reghin etc. 
De asemenea, în vederea asi
gurării cadrelor necesare, anual 
sint pregătiți peste 700 de ti
neri in diferite meserii. De o 
bună apreciere se bucură pro
dusele meșteșugarilor mureșeni 
și pe piața externă. In prezent, 
cooperativele meșteșugărești din 
județul Mureș oferă beneficiari
lor externi peste 100 de sorti
mente de produse din ramurile 
mobilă, metal, confecții, încălță
minte, marochinărie, covoare.

o serie de măsuri

..Mureșeni" 
fost date in 
moderne cu

domnul Ceaușescu o convorbire 
foarte bogată, foarte la obiect. M-a 
impresionat mult faptul că nu s-au 
discutat numai lucruri pozitive, ci 
s-au discutat cu adevărat probleme 
ale realității. Aceasta m-a atras de 
la început, fiindcă se crea astfel 
posibilitatea de a se discuta foarte 
obiectiv.

Discuția de la primirea recentă a 
Început intr-o atmosferă foarte 
cordială. Este, cred, și o urmare a 
faptului că sintem foarte bine in
formați despre evenimentele d;n 
țara dv.

— Cum priviți vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
țara dumneavoastră ?

— Eu cred câ această vizită va 
fi intimpinată cu mare atenție. Este 
o vizită a șefului unui stat care 
întreține cu noi de foarte mult timp 
relații bune. Și mă pot gindi cu 
plăcere la această vizită. Vor fi în
cheiate. cred, o seamă de acorduri, 
vor fi discutate noi căi de colabo
rare. In acest context aș dori să 
mă refer din nou la întrevedere^ 
cu președintele Nicolae Ceaușescu. 
Am fost de acord că, pe lingă con
tactele oficiale, și contactele parti
culare sint de o deosebită valoare. 
Tntilnirea dintre oameni este nece
sară pentru eliminarea ideilor pre
concepute. a prejudecăților pe care 
poate le mai avem uneori unii des
pre alții.

Am solicitat ln încheiere 
doimnei Eleonore Hodeige- 
Rombach impresiile pe care i 
le-a oferit cunoașterea Româ
niei.

— Este o întrebare la care «-ar 
putea răspunde ore in șir, ne-a de
clarat. Sint pentru a treia oară in 
România și prin aceste vizite 
mi-am făcut o imagine largă și cu
prinzătoare despre țara dv. Și cum 
ați observat, sper, și ln cursul în
trevederii noastre, ne considerăm 
și ne simțim adevârați prieteni ai 
țării dumneavoastră.

— Vă mulțumesc !
Nicolae DRAGOS

de Stat. Un număr de 11 membri 
ai formației au fost distins! cu or
dine si medalii. A fast aniversat, 
totodată, și corul uzinei pentru 50 
de ani de activitate neîntreruptă. 
Ambelor formații sărbătorite le-au 
fost atribuite, de asemenea, din 
partea C.C. al U.G.S.R.. diolome de 
onoare, iar membrilor acestora, in
signa „Evidențiat în activitatea cul- 
tural-artistică de masă".

Participanții la adunare au 
dresat C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă prin 
care-și exprimă profunda recunoș
tință fată de conducerea partidului 
si statului nostru pentru grija per
manentă ce o poartă înfloririi cultu
rii si artei socialiste pe toate me
leagurile tării, hotărirea de a-si pune 
talentul si puterea de muncă în 
slujba înfăptuirii neabătute a pro
gramului de educație comunistă a 
maselor, de formare a omului nou. 
constructor activ al societății socia
liste multilateral dezvoltate In pa
tria noastră.

AURORA11,

a-

Astăzi se Împlinesc 23 de ani de ia 
începerea războiului din Coreea, in 
cursul căruia poporul coreean, ridi- 
cindu-se ca un singur om in apăra
rea cuceririlor sale revoluționare, a 
înfruntat cu eroism agresiunea impe
rialistă, provocind grele infringed a- 
gresorilor și obligindu-i consimtă 
la semnarea armistițiului, la 27 iulie 
1953. In fiecare an, perioada dintre 
25 iunie și 27 iulie este marcată de 
poporul coreean, de opinia publică 
progresistă din întreaga lume, ca 
o lună de solidaritate cu cauza 
dreaptă a poporului coreean.

Războiul pentru eliberarea patriei, 
In care poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen. a luptat cu 
vitejie și înalt spirit de sacrificiu, a 
demonstrat in mod elocvent, câ nu 
există in lume forțe capabile să In
fringe un popor care iși apără cu 
fermitate ființa națională, libertatea 
și dreptul de a-și hotări singur» des
tinele.

In anii de după război, poporul 
R.P.D. Coreene s-a angajat cu aceeași 
abnegație in activitatea de re
construcție a țării, pe calea conti
nuării operei de edificare a socialis
mului. Intr-o perioadă relativ scurtă, 
mobilizindu-și întreaga capacitate, 
toate eforturile, oamenii muncii au 
reușit să refacă din temelii ceea ce 
a fost distrus de război, să pună ba
zele unei economii in continuă dez
voltare. Astăzi, la două decenii de la 
încheierea războiului, R.P.D. Coreea
nă se prezintă ca o țară in plin avint 
economic, cu succese de seamă in in
dustrie, agricultură, pe plan social și 
cultural, in ridicarea continuă a ni
velului de trai al populației. Aceste 
importante realizări constituie un im
bold și un reazim de nădejde pentru 
înfăptuirea sarcinii supreme a între
gii națiuni coreene — reunificarea in
dependentă și pașnică a patriei.

Sint cunoscute eforturile consec
vente depuse de Partidul Muncii din 
Coreea și guvernul R.P.D. Coreene 
pentru împlinirea acestui deziderat. 
Ca rezultat al acestor eforturi, la 4 
iulie 1972 a fost dată publicității De

„TOMIS“, „PELICAN"
noi firme luminoase

CONSTANȚA (Coresponden
tul „Scinteii". George Mibăes- 
cu). — In ultimul timp. Constan
ta a cunoscut o dezvoltare acce
lerată a rețelei comerciale, con
comitent cu un evident proces de 
diversificare și modernizare. 
Față de 1970. spațiul de expu
nere a mărfurilor este in pre
zent de două ori mai mare.

— Numai in acest an — ne 
soune tovarășul Paraschiv Ban- 
ciu, directorul direcției corner 
ciale județene — s-au construit 
SDa'ii insumind 17 000 mo. din 
care 12 355 mp reprezintă noul 
magazin universal „Tomis". vi
nul dintre cele mai mari din 
țară, care va fi dat în folosință 
zilele acestea. Arhitectura mo
dernă. mobilierul elegant, abun
dența de mărfuri de calitate și 
buna servire asigurată de un 

■ personal calificat vor face din 
..Tomis" una din cele mai 
portante unități comerciale 
pe litoral.

Un alt obiectiv comercial 
portant al anului îl constituie 
Tirgul de vară de la Mamaia.

im-

in comerțul constăiițeaii
ln cadrul căruia funcționează 28 
unități de alimentație publică 
și artizanat, amplasate în con
strucții specifice zonelor din 
diferite județe ale țării. D* 
semenea. au fost date in folo
sință spatii comerciale ampla
sate în noul complex turistic 
„Aurora", situat intre stațiunile 
Venus și Jupiter, și a fost du
blat spațiul complexului comer
cial din apropierea cazinoului 
din Mamaia.

În același timp, pentru valori
ficarea fostelor vaduri comer
ciale. in orașul Constanța au 
fost reamenajate și modernizate 
o serie de clădiri mai vechi. 
Printre acestea se numără ba
rul și berăria „Pelican". care 
vor fi date in curind in folosin
ță. Totodată, strada Ștefan 
Mare va deveni un fel 
„Lipscanii" Constantei. Pe 
ceeași arteră. încă in acest 
odată cu darea în folosință a 
unor noi blocuri, se vor deschi
de la parter alte magazine.

a-

cel 
de 
a- 

an.

clarația Comună a Nordului șl Su
dului, document de o deosebită Im
portanță pentru destinele poporului 
coreean, pentru cauza destinderii șl 
păcii in Asia și in lumea întreagă, 
care, pornind de la existența unei 
singure națiuni coreene, de la aspira
ția sa legitimă de a trăi intr-un Flat 
unitar, proclama dezideratul promo
vării reunificării pașnice. In răstim
pul scurs de la publicarea Declara
ției. in spiritul principiilor conținute 
in acest document, R.P.D. Coreeană 
a prezentat noi initiative și propu
neri in vederea extinderii cooperării 
dintre Nord și Sud in diferite dome
nii de activitate pentru a se accelera 
împlinirea idealului rcunficârii paș
nice. prin eforturile proprii ale po
porului coreean, fără nici un a- 
mestec din afară. O condiție fun
damentală in acest sens, așa cum au 
arătat reprezentanții R.P.D. Coreene 
și cum o demonstrează realitățile 
din această parte a lumii, este re
tragerea trupelor și desființarea ba
zelor militare străine de oe terito
riul Coreei de sud. in felul acesta 
inlălurindu-se factorul principal de 
tensiune si amenințare la adresa nă- 
c ii și securității din această zonă.

Poporul român, care a fost întot
deauna alături de cauza dreaptă * 
poporului coreean, acordindu-i între
gul sprijin in lupta împotriva agre
siunii imperialiste, Iși manifesta de
plina solidaritate față de aspirațiile 
sale fundamentale — reunificarea ță
rii și dezvoltarea unitară a națiunii 
coreene. România socialistă s-a pro
nunțat in permanență — pe arena 
mondială, la O.N.U., in alte organis
me internaționale — pentru dreptul 
imprescriptibil al poporului coreean 
de a-și hotări singur soarta, a susți
nut și susține activ eforturile R.P.D. 
Coreene, ale poporului coreean în
dreptate spre țelul unificării. Parti
dul și guvernul nostru se pronunță 
ferm pentru retragerea trupelor stră
ine din Coreea de sud. sprijină pe 
deplin năzuința coreenilor de a trăi 
ca națiune liberă și independentă 
Intr-o patrie unită, democratică și 
prosperă.

Animat de cele mai profunde sen
timente de prietenie față de poporul 
coreean, poporul nostru dă o înaltă 
apreciere relațiilor de colaborare fră
țească multilaterală dintre România 
și R.P.D. Coreeană, dintre partidele 
clasei muncitoare din țările noastre. 
Contactele, intilnirile, schimburile de 
păreri intre conducătorii de partid și 
de stat aj celor două țări constituie 
factorul esențial al amplificării și a- 
dincirii continue,, a raporturilor ro- 
mâno-coreene. Un moment de o ex
cepțională însemnătate în evoluția 
continuu ascendentă a acestor rapor
turi J-au constituit vizita intreprinsă 
in R.P.D. Coreeană, in vara anului 
1971, de către delegația de partid și 
guvernamentală română, convorbirile 
rodnice dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
care au adus o contribuție funda
mentală la întărirea pe mai departe 
a prieteniei și colaborării româno- 
coreene in toate domeniile, spre bi
nele ambelor popoare, in interesul 
cauzei generale a socialismului și 
păcii in lume.

In spiritul tradițiilor de trainică 
prietenie statornicite intre România 
și R.P.D. Coreeană, poporul român 
iși reînnoiește sentimentele de soli
daritate frățească față de cauza po
porului coreean, ii adresează din 
inimă urarea de a obține noi și în
semnate succese in construcția so
cialismului. ca și în împlinirea măre
țelor năzuințe naționale de reunifica- 
re pașnică și democratică a patriei 
sale.

Euqen IONESCU

ZIUA GRĂNICERILOR QstdȘUl ffe ItS

bornele t/e hotar ale patriei
Străbat de mulți ani. ca 

reporter, cărările de lingă 
bornele patriei, de-a lun
gul frontierei noastre de 
stat. Mă însoțește mereu un 
flăcău vinjos și vioi, nici
odată obosit. L-am întrebat, 
cîndva, cu peste două de
cenii In urmă, la prima 
noastră cunoștință :

„Ciți ani ai ?"
„Douăzeci !"
Peste o vreme, l-am În

trebat din nou ; l-am Între
bat. de fapt, în fiecare an. 
In fiecare anotimp, la fie
care nouă îritilnire. Ostașul 
mi-a răspuns ca și înain
tașul său. cu un contin
gent. cu două, cu zece :

— Am douăzeci de ani !
E un flăcău împlinit, 

nergic. din Orodelul Dolju
lui. Îl cheamă Vărzaru 
Alexandru. Are. deci, lot 
douăzeci de ani ! Adică 
virsta de totdeauna a tine
rilor care-și satisfac stagiul 
militar lingă bornele de ho
tar ale țării — de la el. de 
la sergentul Vărzaru. pină 
la soldatul Aurel Bulza. e- 
rou al insurecției din 1944. 
pină la caporalul Constan
tin Mușat și pină dincolo 
de el. pină la dorobanțul, 
potecașul și mărginașul 
mistuit in marea vechime 
a tinereții acestei guri de 
rai românesc !

Fascinanta perpetuare a 
tinereții Îndeamnă la o cli
pă de meditație. Pentru că 
nu e vorba numai de o 
ștafetă a tinereții, ci și a 
timpului Însuși. Aici, pe 
graniță, timpul respinge 
sincopa. Viața subunității 
de frontieră are ceva din 
flacăra nestinsă a furnale
lor. E aceeași flacără per
petuă a iubirii de țară și 
de popor, venind din adine 
de istorie, eroică și vitează.

...Ne aflăm In subunita
tea comandată de maiorul 
Gheorghe Sava. Asistăm Ia 
ceea ce în limbaj grănice
resc se numește „organiza
rea efectivului pentru pa
ză". E un ceremonial so
bru, bărbătesc, care se des-

fășoară cu rigurozitate ma
tematică in fiecare seară, 
adică la începutul fiecărei 
noi zile grănicerești... Se 
rostesc nume de ostași : 
sergent Ion Groza, fruntaș 
Mihai Gitlan. soldat Du
mitru Botezatu... Se anunță 
orele plecărilor și întoarce
rilor din misiunile de pază.

de pază. Ea cronometrează 
întreaga viață a subunită
ții. aparent eterogenă — de 
vreme ce întregul efectiv 
nu se poate întruni nici
odată. A doua zi, in zori, 
l-am văzut pe sergentul 
Vărzaru la instrucție. Co
manda doar trei soldați ! 
Ceilalți erau lingă borne,

jalonate matematic 
lungul Întregii zile grănice
rești. Mai exact spus, de-a 
lungul anilor, fără Întreru
pere. pentru că ziua grăni
cerească a-nceput undeva 
In îndepărtatul nostru ră
sărit și va dura cit Lstoria 
țării !

Dar mal e ceva. Matema
tica grănicerească nu se 
rezumă numai la misiunile

alții — sosiți din misiunile 
de pază — se odihneau. 
A fost poate o simplă in- 
timplare ca trei soldați să 
plece in ziua 
strucție. Dar 
care capătă, 
dimensiunile
sugestie a unei metafore : 
aceea a exigentei, a respec
tării matematice a progra
mului, indiferent de împre
jurări și condiții.

aceea la in- 
o întimplare 
dintr-o dală, 
și forța de

Exigența, ordinea, disci
plina strictă. atitudinea 
înaintată față de muncă, 
responsabilitatea in îndepli
nirea misiunilor — trăsă
turi etice cultivate in per
manență de către organi
zația de partid — au stat 
și stau la temelia tuturor 
succeselor subunității. Că
pitanul Ion Neagoe. secre
tarul de partid, ține să 
sublinieze : „Vibrantul en
tuziasm generat de înaltele 
aprecieri făcute la adresa 
armatei de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adu
narea activului de partid 
al armatei se transformă, 
zi de zi. in fapte ostășești 
ce exprimă dăruire și un 
dezvoltat simț al datoriei. 
Comuniștii și uteciștii, toți 
grănicerii din subunitate se 
străduiesc să îndeplinească 
întocmai prețioasele indica
ții și sarcini trasate arma
tei de comandantul nostru 
suprem".

Spusele ofițerului Neagoe 
au un trainic suport de 
argumente. Recent, subuni
tatea grănicerească din 
acest colț de țară a promo
vat cu succes un exigent 
examen al iscusinței ostă
șești : inspecția unui eșa
lon superior. Și cu 
prilej, subunitatea a 
ruit vitrinei de aur a tra
dițiilor grănicerești un nou 
„foarte bine".

Un nou „foarte bine", 
care adaugă chipului și bra
țelor grănicerului ce mă 
însoțește mereu — nicioda
tă obosit, 
nuncheat 
sau de 
proaspătă 
nerețe. E 
și vioi, din Orodelul Dolju
lui, sau 
sau' din 
lui, in 
cintecul 
patriei _____ .
ale cărei fruntarii naționale 
sint ferm străjuite de mi
litarii grăniceri.
Constantin AVRAM

acest 
dă-

niciodată lnge- 
de viscol, de ploi 
arșiță — o notă 
de vigoare și ti- 
un ostaș vînjos

din Inima Deltei, 
preajma Ceahlău- 
orice caz de lingă 
tinăr și viguros al 
noastre socialiste,



internațională
AȘTEPTATĂ CU VIU INTERES.

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în R. F. Germania

prilejuiește ample manifestări consacrate României
• Larg ecou al interviurilor acordate presei, radioului și televiziunii
• Relatări elogioase despre realizările României in construcția 
economică și culturală, politica ei externă, relațiile dintre cele două 
țări • Aflux de vizitatori la expozițiile românești

BONN (Corespondentă de la N. S. Stânescu). — Pe măsură ce se 
apropie vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, in Republica Federală Germa
nia. devin tot mai ample și mai variate manifestările organizate in 
cinstea acestui eveniment, considerat in unanimitate in cercurile poli
tice. ca și in rindurile cele mai largi ale opiniei publice, drept un mo
ment de cea mai mare însemnătate in evoluția raporturilor reciproce 
?i. in același timp, ca o remarcabilă contribuție concretă la promova
rea ideilor de cooperare intre state cu orinduiri sociale diferite, la 
securitatea europeană și pacea lumii.

„BONNUL SE PREGĂTEȘTE SĂ-L PRIMEASCĂ 
PE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI CU ONORURILE CUVENITE 

UNUI ÎNALT OASPETE"
Prr<a vest-germană consacră 

Român.ei socialiste, realizărilor sale 
in cele mai diverse domenii de ac
tivitate. dezvoltării relațiilor reci
proce spații tot mai ample.

Un loc predominant îl ocupă. în 
® INTERVIURILE ACOR
DAȚI 1)E TOVARĂȘUL NICOLAE 
CI XUȘESCU UNOR RF.PREZEN- 
TANT1 AI TELEVIZIUNII Șl AI 
ZI XRELOR DIN R. F. GERMA
NIA. In cursul serii de duminică, 
programul I al televiziunii vest- 
germane (A.R.D.) a difuzat inter
viul acordat zilele trecute acestei 
rețele de către președintele Consi
liului de Stat al României. Tot
odată. în numărul de simbătă, 
2.3 tur e. cunoscutul cotidian ..St D- 
DEUTSCHE ZEITUNG- relateaza 
pe larg, intr-o corespondență spe
cială, despre interviul acordat ae 
către șeful statului român acestui 
ziar. In mod deosebit se scoate in 
evidență intensificarea continuă a 
relațiilor bilaterale — economice, 
culturale și tehnico-științifice — 
subliniîndu-se că volumul schimbu
rilor comerciale urmează să crească 
în viitorul apropiat la 2.5 miliarde 
mărci. De asemenea, se reliefează 
pasajele din interviu referitoare la 
măcurile menite să contribuie la 
asigurarea păcii și securității pe 
continentul nostru. Textul este pu
blicat in întregime pe cinci coloane, 
însoțit de o fotografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Ziarele, posturile de radio și tele
viziune fac cunoscute știri legate 
de apropiata vizită.

Relevînd că președintele Nicolae 
Ceaușescu este primul șef de sta* 
al unei țări socialiste care vizitează 
R. F. Germania, cotidianul „GE
NERAL ANZEIGER". care apare in 
capitala țării, arată că Bonnul se 
pregătește să-1 primească cu ono
rurile cuvenite unui înalt oaspete.

Ziarul ..DIE WELT" publică ud 
articol, semnat de Heinz Schewe, 
în care se face prezentarea gene
rală a planurilor de dezvoltare a 
economiei românești în viitorii 15 
ani. pe baza prognozelor oficiale 
publicate în țara noastră. Autorul 
articolului apreciază că România va 
coniinua să se dezvolte în această 
perioadă in același ritm rapid de

astăzi. Sint relevate relațiile bune 
de cooperare între România și 
R. F. Germania, care se desfășoară 
in condiții reciproc avantajoase. 
Heinz Schewe apreciază că apro
piata vizită a președintelui Consi
liului de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în R. F. Ger
mania va da noi stimuli cooperării 
economice și in alte domenii dintre 
cele două state.

Referindu-se la preocupările 
României pe planul dezvoltării saie 
multilaterale. „HANDELSBLAl" 
relatează în mod amănunțit despre 
lucrările recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., informind în legătură cu

proiectele de reluare a lucrărilor 
Ia sistemul hidroenergetic Du
năre — Marea Neagră, prin care se 
va realiza o nouă importantă arteră 
de circulație fluvială care intere
sează nu numai România, ci și alto 
țări europene, inclusiv R. F. Ger
mania.

Evocind frumusețile turistice ale 
României si evidențiind posibilită
țile mari De care le Drezintă sub 
acest raoort tara noastră. „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" publică 
pe o întreagă pagină un material, 
însoțit de fotografii și hărți, pri
vind potențialul turistic al „uneia 
din regiunile cele mai pitorești din 
Europa" — Maramureșul, pe care il 
consideră „un adevărat muzeu na
tural".

SUCCESUL EXPOZIȚIEI 
„ROMÂNIA SALUTĂ 

HAMBURGUL"

în acest cadru de interes gene
ral fată de România, la Hamburg 
continuă să se desfășoare bogata 
suită do manifestări destinate tă
rii noastre. Expoziția ..ROMANIA 
SALUTA ’HAMBURGUL" atrage 
in permanență un mare număr do 
vizitatori.

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE ARTĂ GRAFICĂ 
ROMÂNEASCĂ

și

In alt port nordic al R. F. Ger
mania. la Kiel, s-a deschis o ex
poziție ce oferă publicului vesi- 
german prilejul de a face cunoș
tință cu un nou domeniu al reali
tăților românești : activitatea cul
tural-artistică. Este vorba de ex
poziția de artă grafică contem
porană. deschisă la 23 iunie a.c.. 
In sălile castelului din Kiel. Ex
poziția cuprinde peste 200 de lu
crări. aparțini nd a 27 dintre cei 
mai valoroși graficieni români con
temporani.

Expoziția se înscrie printre pre
zentele culturale de frunte din ca
drul „Săptâminii Kielului" și o- 
ferâ — asa cum a relevat prima
rul general al orașului. Bantzer. la 
deschidere — o Imagine reprezen
tativă de ansamblu asupra grafi
cii contemporane românești, fiind 
cea mai mare expoziție de acest 
fel prezentată pină acum in R.F.G.

Primarul general a exprimat 
mulțumiri călduroase tuturor celor 
care au sprijinit organizarea ex
poziției. subliniind semnificația 
deosebită a unor asemenea mani
festări. care dau substanță rela
țiilor între state si care contribuie 
la cunoașterea si apropierea intre 
popoare. Exprimind satisfacția pen
tru dezvoltarea pozitivă a relatii-

lor dintre România si R. F. 'Ger
mania. el a arătat că Kielul. ca
pitala landului Schleswig-Holstein, 
nu va precupeți nici un efort, nici 
în viitor, pentru a-si aduce, prin 
manifestările anuale de la Kiel, 
partea sa de contribuție la înțe
legerea si cunoașterea dintre 
meni si popoare.

Expoziția a fost prezentată 
blicului de către criticul de 
Amelia Pavel.

Organizatorii 
tat un valoros 
ta căruia sint __ ........... .....
drapelului de stat al României. O 
serie de personalități, critici de 
artă si ziariști de specialitate au 
făcut aprecieri elogioase asupra 
graficii românești.

Vernisajul expoziției, 
participat un numeros 
bucurat de un deosebit

★
Inlânțuindu-se intr-o 

ascendentă, acțiunile si 
rîle care au loc în aceste zile in 
R. F. Germania oferă o imagine 
concludent-ă asupra României, a- 
supra înfăptuirilor sale De cele 
mai diverse planuri, răspunzind in
teresului tot mai accentuat fată de 
tara noastră, față de personalita
tea prestigioasă a președintelui 
României.

oa-
cu
artă

edi-expoziției au 
catalog. ne coDer- 
imprimate culorile

la care e 
public. s-a 
succes.

succesiune 
manifestă-

Reuniuni ministeriale

C. E. E,
r

Pregătirea 
negocierile comerciale cu 

S.U.A.

pozițiilor pentru

îngrijorări provocate de 
persistența inflației

LUXEMBURG 24 (Agerpres). — 
In capitala Luxemburgului sint pro
gramate două importante reuniuni 
ministeriale ale Pieței comune : se
siunea Consiliului ministerial al 
C.E.E. (24 și 25 iunie) și intilnirea 
miniștrilor de finanțe, care va avea 
loc joi.

In ce privește sesiunea Consiliu
lui ministerial, agenția Reuter rele
vă că miniștrii de externe ai „celor 
nouă" vor încerca consolidarea pozi- 
t ei comur.e in perspectiva apropia
telor negocieri comerciale cu S.U.A., 
In cadrul G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț). Agenția 
citată amintește că Statele Unite 
reclamă o serie de compensații din 
partea C.E.E. ca urmare a extinde
rii tarifului vamal comunitar asu
pra schimburilor comerciale ale noi
lor membri : Marea Britanie, Irlan
da și Danemarca.

Pe de altă parte, miniștrii de ex
terne vor semna un acord comercial 
cu Iugoslavia și vor decide asupra 
stabilirii sediului permanent al unei 
noj instituții comunitare — Fondul 
de cooperare monetară, găzduit în 
prezent, temporar, la Luxemburg.

La rindul lor. miniștrii de finanțe 
vor încerca să definească o nouă 
strategie in combaterea inflației care 
amenință economia comunitară. Rata 
medie anuală, pe ansamblul comu
nității, este în prezent de 8 la 
•rută. în acest sens, miniștrii de f - 
nanțe vor examina un pachet de 
propuneri formulate de comisia

SITUAȚIA DIN
ORIENTUL APROPIAT
• Declarațiile noului pre

mier desemnat al Libanului
• Un mesa) al reqeiui Hus

sein adresat președintelui 
Sadat

BEIRUT 24 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat cotidianului egip
tean „Al Goumhouria". noul premier 
desemnat al Libanului, Takieddlne 
Solh. a declarai că îndată ce vor 
lua sfirșit consultările pentru for
marea noului cabinet va avea între
vederi cu liderii rezistentei pales- 
tinene în vederea clarificării tuturor 
problemelor. De asemenea, a ară
tat noul premier libanez, guvernul se 
va preocupa de eliminarea cauzelor 
care au provocat apariția unor neîn
țelegeri intre Siria si Liban.

CAIRO 24 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat, l-a primit pe Abdel Moneim 
Rifai. trimisul special al regelui 
Hussein al Iordaniei, care i-a inmi- 
nat un mesaj personal din partea 
suveranului hașemit.

PENTRU PRIMA OARA 
IN ISTORIA O.I.M.

GENEVA 24 (Agerpres). — Pentru 
prima dată in istoria Organizației 
Internaționale a Muncii (O.I.M.). un 
reprezentant al Frontului Național 
de Eliberare a Angolei (F.N.L.A.), 
Samuel Abrigada, a luat cuvîntul la 
recenta reuniune de la Geneva. Eve
nimentul a avut loc ca urmare a 
hotăririi organizației de a invita la 
lucrări delegați ai mișcărilor de eli
berare din coloniile portugheze ca 
„reprezentanți autentici ai aspirații
lor popoarelor din Angola, Mozam- 
bic și Guineea-Bissau".

Samuel Abrigada a trecut în re
vistă istoria luptei poporului ango
lez împotriva jugului colonial por
tughez, relevînd că in zonele elibe
rate de către patrioți, unde trăiesc 
peste 900 000 de persoane, F.N.L.A. 
a creat „o infrastructură administra
tivă bazată pe regimul autogesliunii 
populare".

CAMBODGIA

Forjele
pe

PNOM PENH 24

patriotice in ofensivă
toate fronturile

DE
(Agerpres). — 

Formațiunile de luptă ale Frontului 
Unii Național din Cambodgi» 
(F.U.N.C.) au lansat o puternică o- 
fensivă pe toate fronturile împotriva 
trupelor lonnoliste și dețin, in pre
zent. controlul efectiv asupra tuturor 
celor șase șosele care leagă capitala 
de restul țârii — anunță agenția 
khmeră de informații. Cele șase căi 
dc acces spre capitală se află în to
talitate sub controlul patrioților din 
ziua de 18 iunie. In afara eliberării 
orașului Prey Tortoeng, aflat la 25 
km de Pnom Penh, unitățile de eli
berare și-au extins controlul și asu
pra zonei aflate la sud-vest de ca
pitală. ocupind secțiunea vestică a 
localității Bck Chan, care asigură 
controlul pe șoseaua numărul patru. 
Un avanpost inamic, aflat in distric
tul Kampong Kantout. la 18 km sud 
de Pnom Penh, a trebuit sa fie eva
cuat in mare grabă de lonnoliști. 
Unitățile patrioților au cucerit im-

portante poziții strategic® pe șosele
le nr. șase și șațrte.

Pe de. altă parte, artileria F.U.N.C. 
a doborit in ultimele zile un aparat 
F-105 și un elicopter ale aviației 
S.U.A. Zilele trecute, artileria anti
aeriană a Frontului Unit Național al 
Cambodgiei a doborit un avion F-lll, 
unul din cele mai distrugătoare și 
perfecționate aparate din arsenalul 
de război al S.U.A., pierdere pe car® 
Comandamentul militar nord-ameri- 
can din Pacific a încercat s-o pre
zinte ca fiind „un accident".

Aviația americană a efectuat, în 
cursul zilei de simbătă, noi raiduri 
de bombardament asupra zonelor e- 
liberate ale Cambodgiei. La aceste 
acțiuni au luat parte formațiuni ale 
aviației tactice și bombardiere grele 
de lipul „B-52“ — 
taiorul de cuvînt al 
lui forțelor militare 
Oceanul Pacific.

TRICENTENARUL MORȚII 
LUI D'ARTAGNAN

a anunțat pur- 
Comandamentu- 
ale S.U.A.

In orașul olandez Maastricht 
au început ceremoniile dedicate 
împlinirii a 300 de ani de la 
moartea. în această localitate, a 
renumitului mușchetar D'Ar
tagnan, ale cărui fapte de vi
tejie au fost imortalizate de 
către Alexandre Dumas. Ia 
Maastricht, unde. în 1673. D’Ar
tagnan și-a pierdut viata. îm
preună cu alți mușchetari, a 
fost deschisă o expoziție. Auto
ritățile locale au hotărit să ani
verseze tricentenarul mort ii fl
ees tul celebru personaj la ini
țiativa economistului Nico Mor- 
reau care a argumentat că 
D'Artagnan nu a fost doar o 
simplă ficțiune literară, ci muș
chetarul Charle® de Batz Castel- 
more.

UN „BAZIN" 
METALURGIC MILENAR

O
V

CHILE. Ca răspuns la manevrele reacțiunii, oamenii muncii, forțele patrio
tice iși string rindurile, își afirmă hotărirea de a susține ferm guvernul, 
măsurile sale in vederea consolidării regimului democrat. în fotografie : O 

mare ' ' " ..............
--- -- -- -------- >și -------------  ---------.------

adunare de masa în sprijinul guvernului Unității Populare.

Ultimele cercetări arheologice 
din voievodatul Varșovia au dat 
la iveală urmele unui mare 
,,bazin1* metalurgic, a cărui ve
chime este apreciată la peste 
2 000 de ani. Arheologii au des
coperit aglomerări de zgură fe
roasă, resturi de cuptoare pri
mitive de topit fier, halde mi
niere. mărturii ale unei intense 
activități industriale intr-un 
perimetru localizat la vest de 
Varșovia. între riurile Bzura si 
Vistula. Marea cantitate de a- 
glomerări de zgură de fier ii 
face pe arheologi eă presupună 
că produsele obținute se expor
tau pină în Imperiul Roman. In 
sprijinul acestei ipoteze vine și 
descoperirea în aceeași regiune 
a unor monede romane, ceea ce 
demonstrează relațiile comercia
le existent® în acea vreme.

DIVORȚ. INDUSTRIAL

agențiile de presă transmit
Guvernul suedez

Guvernului 
al Republicii 
medicamente și
cale in valoare 
roane.

donat
Revoluționar Provizoriu 

Vietnamului de Sud 
instrumente medi- 
de 3 milioane co-

terale. in special în domeniile oolitic, 
economic și comercial. Totodată, au 
fost abordate o serie de aspecte pri
vind Orientul Apropiat, Golful Per
sic, precum și alte probleme de in
teres reciproc.

constructoare de

Kenya șl Sudanulse p"” 
nunță pentru oonsolidarea cooperării 
lor in toate domeniile, arată comu
nicatul comun dat publicității la 
sfirșitul vizitei oficiale întreprinse 
la Nairobi de o delegație sudaneză, 
condusă de ministrul de externe, 
Mansour Khaled. O atenție deosebi'â 
va fi acordată extinderii căilor do 
comunicație intre nordul Kenyei și 
sudul Sudanului ; se va proceda, de 
asemenea, la dezvoltarea serviciilor 
poștale, a transportului maritim, pre
cum și la intensificarea schimbului 
de tehnicieni

Biblioteca municipală din 
Londonderry a (ost' in mare 
parte, distrusă de un incendiu pro
vocat de exploziile mai multor bom
be plasate in interiorul clădirii de 
către teroriști rămași neidentificați.

între cele două țări.

ministru al Ira-Primul
HUlui A-1™1, Abbas Hoveyda, aflat 
într-o vizită oficială la Amman, a 
fost primit in' audiență de regele 
Hussein al Iordaniei. A fost exami
nat stadiul actual al relațiilor bila-

Guvernul Zambiei«ho“rit 
să treacă sub controlul său marile 
ferme agricole particulare situate in 
apropiere de Lusaka — a declarat 
ministrul zambian al dezvoltării ru
rale. M. Nkoloma. Suprafețele de te
ren ale acestor ferme, aoartinînd în 
cea mai mare parte unor proprietari 
străini, care locuiau in afara grani
țelor țării, vor fi date in folosință 
țăranilor zambieni.

întrevederi sudnno-etio-
pi@H6. Președintele Sudanului,

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII"
Publlcăm In continuare răspunsurile primite la între

bările adresate de ziarul nostru unor personalități mar
cante europene — factori de răspundere ai statelor, oa
meni politici, parlamentari, reprezentanți al vieții publice 
și al organizațiilor obștești: ,,ACUM, DUPĂ ÎNCHEIEREA 
CU SUCCES A CONSULTĂRILOR MULTILATERALE DE LA 
HELSINKI, CUM APREC1AȚ1 PERSPECTIVELE CONFERIN
ȚEI EUROPENE Șl CE CONSIDERAȚI CA AR TREBUI ÎN
TREPRINS PENTRU BUNA El DESFĂȘURARE 7 CE PRO
GRESE CONCRETE S-AR PUTEA REALIZA LA ACEASTA 
FAZA A CONFERINȚEI 7

„Au fost create toate ————

succesul corn

derea celei de-a doua faze a confe
rinței statelor. Toate acestea în
dreptățesc speranța că activitatea 
in comisii. în cea de-a doua fază, 
se va putea desfășura în mod uni
tar.

Au fost create astfel toate pre
misele pentru succesul conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa".

după cel de-al doilea război mon
dial. trebuie să sperăm că această 
primă etapă se va încheia cu suc
ces. Desigur, speranțele noastre sint 
mari. De la această conferință am 
dori să vedem rezultind principii 
noi. care să guverneze relațiile din
tre state și guverne, principii echi
tabile, care să ofere popoarelor 
continentului posibilitatea să se 
dezvolte în libertate și independen
ță și să-și aleagă sistemul pe

OSKAR FISCHER, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe al R.D.G. :

al consultărilor 
iulie se va des-

..Drept rezultat 
multilaterale, la 3 _ _ ___
chide la Helsinki prima conferință 
europeană la nivelul miniștrilor de 
externe. Este acesta un succes al 
tuturor forțelor iubitoare de pace, al 
tuturor popoarelor europene. Cred 
că recomandările reuniunii pregăti
toare adresate guvernelor, statelor 
participante constituie un funda
ment solid șl favorabil pentru des
fășurarea cu succes a conferinței 
europene pentru securitate. Este 
vorba îndeosebi d® problematica 
ordinii de zi a conferinței Firește, 
acest lucru n-a fost simplu. Pe 
baza propunerilor statelor Tratatu
lui de la Varșovia au putut fi con
firmate in documentul final patru 
grupe de teme. Fără îndoială, de o 
deosebită importanță sint cele 10 
principii ale relațiilor dintre state. 
Astfel, s-a reușit să fie formulate 
si supuse spre dezbatere conferinței 
bazele securității europene și ale 
relațiilor între state. în același

timp, participanții la consultări eu 
inclus pe ordinea de zi ca puncte 
distincte cooperarea In domeniile 
economic, tehnico-științific, cultu
ral și umanitar — componente im
portante ale consolidării securității 
in Europa. Propunerea privind 
crearea unui organism permanent 
pentru securitate și cooperare. în 
interesul continuării consolidării 
securității europene, va constitui, 
de asemenea, obiectul dezbaterilor 
la viitoarea conferință.

Aș evidenția și faptul că la Hel
sinki. pe lingă fixarea ordinii de 
zi. au fost formulate și sarcinile 
pentru activitatea comisiilor în ve-

„Pacea poate 
fi realizată"

FENNER BROCKWAY, 
membru al Camerei Lorzi
lor :

„Conferința pentru securitate șl 
cooperare in Europa este in pre
zent o realitate. Voința popoarelor 
europene, care au insistat să se' 
țină această conferință, a învins. 
Acum așteptăm începerea lucrări
lor. Judecind după atmosfera exis
tentă pe continentul european, care 
este mai favorabilă decit oricind

care-1 doresc, fără vreun amestec 
din afară, fără folosirea forței sau 
amenințarea cu forța. Am vrea să 
vedem rezultind lărgirea permanen
tă a colaborării și cooperării in do
meniile economic, cultural, social, 
sportiv, turistic intre toate țările 
Europei. Am dori să vedem dispă- 
rind cauzele care au dus la crearea 
blocurilor militare și. odată cu 
aceasta, să asistăm la lichidarea 
lor. la desființarea bazelor, la li
chidarea stocurilor de arme nuclea
re. In sfirșit, am vrea să vedem 
eliberindu-se fondurile destinate 
înarmărilor pentru a fi îndreptate 
spre eradicarea bolilor, mizeriei, 
foametei și suferințelor.

E'ără indoială că nu toate aceste

Gaafar Nimeiry. a sosit la Addis 
Abeba, unde urmează să aibă con
vorbiri cu împăratul Etiopiei. Haile 
Selassie I, precum și cu alte perso
nalități oficiale etiopiene. Președin
tele sudanez este membru al Comi
tetului O.U.A. pentru reglementarea 
conflictului survenit intre Somalia și 
Etiopia, în legătură cu delimitarea 
frontierei dintre cele două țări. După 
vizita sa la Addis Abeba, președin
tele sudanez urmează să aibă con
vorbiri similare in capitala soma- 
leză, Mogadiscio.

Inundații in Bangladesh.
Ploile musonice care s-au abătut a- 
supra Republicii Bangladesh au dua 
la revărsarea apelor celor două mari 
fluvii ale țării — Jumma șl Brahma
putra — provocînd inundarea a a- 
proape 100 de localități și importan
te pagube culturilor cerealiere. Popu
lația din districtele Pabna și Bogra 
a fost în mare parte evacuată. Se 
apreciază că șase persoane și-au pier
dut viața în cunsul inundațiilor.

obiective vor putea fi realizate 
dintr-o dată. Conferința miniștrilor 
de externe va fi numai un Început.

Am spus mai înainte că popoare
le au dorit să se țină această con
ferință și au învins. Acum ele tre
buie să vegheze ca această primă 
etapă să se încheie cu succes. De 
aceea, mai mult ca orieînd. este ne
cesar să se intensifice campania 
pentru popularizarea obiectivelor 
conferinței. Acestui scop îi este 
destinată si lucrarea mea. «Pacea 
poate fi realizată», pe care am oon- 
sacrat-o conferinței asupra secu
rității și cooperării în Europa".

„Pentru o autentică
securitate"

ALBERT DE SMAELE, 
fost ministru, președinte al 
Consiliului Central al eco
nomiei belgiene, președin
tele Comitetului belgian 
pentru securitate și coope
rare europeană :

..Rezultatele convorbirilor pregă
titoare de la Helsinki se înscriu in
tr-o evoluție net pozitivă a situa
ției de pe continent. Obiectivele 
conferinței sînt cu atit mai actuale. 
Ele pot fi reunite în trei mari capi
tole : lichidarea oricărei primejdii 
de război, recunoașterea frontiere
lor și structurilor politice care s-au 
născut ca o consecință a acestuia ; 
dezvoltarea largă a cooperării între 
popoare ; înlocuirea fragilului echi
libru al armelor prin structuri po
litice care numai ele sint capabile 
să stabilească o autentică securita
te. Intr-un cuvînt. stabilirea unui 
nou limbaj în relațiile continentale, 
aceasta fiind în interesul Europei, 
al întregii lumi".

Companiile ________ ___
automobile ..FLAT" și ..Citroen" 
au hotăriț să pună capăt asocie
rii industriale dintre ele. iniția
tă în 1968. Consiliul de admi
nistrație al firmei ..Citroen" re
proșează partenerului' italian că 
ar dori să aducă „modificări 
substanțiale" acordurilor în
cheiate între cele două compa-. 
nii in 1968 — proces de inte
grare care ar comporta serioase 
riscuri pentru firma ..Citroen". 
O colaborare Intre ,,FIAT“ și 
..Citroen" va continua într-un 
cadru juridic nou al contracte
lor specifica pentru fiecare caz 
în parte.

PUI DE CONDOR 
IN CAPTIVITATE

La gradina zoologică din 
Helsinki s-a petrecut un eve
niment rar : dintr-un ou de 
condor, ținut timp de două luni 
în incubator, a ieșit un pui de 
toată frumusețea, pe care ad
ministrația grădinii l-a botezat 
, Julius". Părinții puiului sînt doi 
vulturi falnici, de felul celor 
care planează peste culmile și 
prăpăstiile amețitoare ale An- 
zilor, și. la Helsinki, ei se nu
mără printre cei mai vechi pen
sionari ai grădinii zoologice.- 
..Premiera" care a avut loc aici 
reprezintă un fapt care se pe
trece extrem de rar, iar naș
terea în captivitate a unor con
dori a mai fost înregistrată. în 
ultimii zece ani. doar în grădi
nile zoologice din Amsterdam și 
Berlinul occidentaL

Sărbătoarea
ziarului

„Volksstimme"
Timp de două zile — sîmbă- 

tă și duminică — li Viena s-a 
desfășurat cea de-z 26-a edi
ție a tradiționalei sărbători a 
ziarului „Volksstimme", organ 
central al Partidului Comunist 
din Austria. în pofida timpului 
nefavorabil, in renumitul „Pra
ter" — unul din locurile de a- 
grement îndrăgite de vienezi — 
au venit mii și mii de cititori, 
susținători și simpitizanți ai 
presei comuniste austriece. En
tuziasmul participanților a o- 
glindit atașamentul cititorilor, 
al publicului larg vienez față 
de „Volksstimme", ziarul care, 
ca purtător de cuvînt al Parti
dului Comunist din Austria, er- — ■■ . dig

aus-
primă năzuințe vitale 
populației muncitoare 
triece.

Ziua de simbătă a stit 
semnul întrecerilor sportive, la 
care și-au dat concursul sportivi 
din Austria și din mai multe 
țari socialiste, printre care și 
Romania. întrecerile au conti
nuat și duminică dimineață. Din 
pacate, ploaia j întrerupt du
minică la prinz continuarea fes
tivităților.

La sărbătoarea ziarului „Volks
stimme" au luat parte, ca oas
peți, reprezentanți ai unor zia
re centrale frățești, printre care 
Si un trimis zi „Scinteii".

Gh. DASCÂLU
Vlena, 24 iunie 1973.
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